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1. Formulace cílů práce 

  cíle byly velmi vhodně formulovány 

  cíle byly vhodně formulovány 

  cíle byly formulovány dostatečně  

  cíle byly jen částečně formulovány 

  cíle nebyly vhodně formulovány 

 

2. Teoretická příprava autora 

   autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky 

  autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky 

  autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky 

  literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky 

  autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky 

 

3. Celkový postup řešení 

  postup řešení naprosto správný 

  postup řešení správný, některé kroky neadekvátní 

  postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí 

  nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní 

  naprosto nesprávný postup řešení 

 

4. Formální zpracování 

  práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný 

  práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý 

  práce vykazuje několik drobných formálních chyb 

  práce vykazuje formální chyby 

  práce je po formální stránce nedostatečná 

 



5. Splnění cílů práce 

  výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny 

  cíle práce včetně dílčích byly splněny 

  cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty 

  cíle práce byly jen částečně splněny 

  cíle práce nebyly splněny 

 

6. Odborný přínos práce a její praktické využití 

  práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce dobře využitelná 

  práce je po odborné a praktické stránce využitelná 

  práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná 

  práce není po odborné a praktické stránce využitelná 

 

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?  

  výborná  

  velmi dobrá  

  dostatečná 

  nedostatečná  

 

8. Slovní hodnocení bakalářské práce: 

V teoretické části práce je prostor zbytečně věnován prvkům, které pro práci nejsou zásadní (a 

naopak). Týká se to zejména síťovému operačnímu systému, který by zasluhoval větší 

pozornost. 

V samotném návrhu by byl přínosem širší popis konkrétní konfigurace prvků LAN (proces 

vytváření už. kont – identifikace, práva, adresní prostor LAN, doména). Takto je samotná 

realizace poměrně volná. Zejména v případě síťového OS (SOS) jde o desítky voleb 

v konfiguraci, které mohou mít zásadní vliv na vlastnosti sítě. Samotné nasazení SOS je 

naprosto v pořádku a do sítě tohoto typu patří. Práce splnila primární cíl. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

9. Navrhuji, aby se autor bakalářské práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám: 

1. Vysvětlit tabulky na str. 31, jde o jiná zařízení, ale obsah tabulek je totožný? 

2. Jak bude adresována tiskárna? 

3. Zadavatel neměl zájem o bližší popis instalace? Z pohledu časového, finančního, 

organizačního, technický? 

 

V Ostravě dne 28.5.2012 
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 Podpis vedoucího / oponenta práce 

 


