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Předběžné hodnocení práce Výborně

1. Formulace cílů práce
I | cíle byly velmi vhodně formulovány 
[X] cíle byly vhodně formulovány 
I | cíle byly formulovány dostatečně 
I ]  cíle byly jen částečně formulovány 
I | cíle nebyly vhodně formulovány

2. Teoretická příprava autora
fX\ autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky 

H autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky 
H autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky 
H literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky 

I | autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky

3. Celkový postup řešení
[X] postup řešení naprosto správný 
I | postup řešení správný, některé kroky neadekvátní 
I | postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí 
I I nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní 
I I naprosto nesprávný postup řešení

4. Formální zpracování
0  práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný 
1X1 práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý
1 | práce vykazuje několik drobných formálních chyb 
I I práce vykazuje formální chyby
I | práce je po formální stránce nedostatečná



5. Splnění cílů práce
U výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny 

1X1 cíle práce včetně dílčích byly splněny 
H cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty 

I 1 cíle práce byly jen částečně splněny 
I I cíle práce nebyly splněny

6. Odborný přínos práce a její praktické využití
13 práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná 
H práce je po odborné a praktické stránce dobře využitelná 

1 1 práce je po odborné a praktické stránce využitelná 
1 I práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná 
1 I práce není po odborné a praktické stránce využitelná

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
1X1 výborná 

H velmi dobrá 
1 1 dostatečná 
1 I nedostatečná

8. Slovní hodnocení bakalářské práce:

Studentka se ve své bakalářské práci zabývá modernizací webových stránek Obchodní 
akademie v Českém Těšíně. Cílem této práce byl popis nových vlastností nástroje HTML5 
aCSS3, včetně jejich ověření v praktické aplikaci. V teoretické části bakalářské práce 
studenka popisujenové vlastnosti HTML5, novinky CSS3, vybrané elementy HTML5 
a rozhraní API včetně popisu současného stavu podpory HTML5 a CSS3 v internetových 
prohlížečích.

V praktické části své práce studentka provedla důkladnou analýzu stávajícího stavu webových 
stránek Obchodní akademie, identifikovala současné nedostatky. V novém návrhu webových 
stránek použila techniky popsané v teoretické části, čímž si ověřila jejich vlasnosti 
na praktickém řešení.

Po formání stránce práce vykazuje několik málo nedostatků (překlepy, jednoslabičná slova 
nakoci řádku apod.), což nesnižuje velmi dobré zpracování obsakové stránky práce, která 
plně odpovídá jejímu zadání. Připomínku mám k požívání někdy až příliš dlouhých souvětí, 
což zhoršuje čitelnost textu.

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

Jak bude řešena otázka aktualizace a údržby webových stránek Obchodní akademie?

Co považuje za nejsilnější novou vlastnost HTML5 a CSS3?

V Ostravě dne 25. 5. 2012
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Podpfs vedoucího / oponenta práce


