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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: 

Práce je zaměřena na využití nových technologií HTML5 a CSS3 při modernizaci 

internetového portálu. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie jak po stránce 

historického vývoje, tak po stránce specifikací a nových vlastností. Text je v této části velmi 

přehledný a vystihuje nejdůležitější informace a fakta. V závěru teoretické části je také 

zmíněna podpora internetovým prohlížeči a aktuální stav pracovních verzí u HTML5. 

Praktická část začíná podrobnou analýzou stávajícího stavu. Detailně jsou popsány důvody 

pro modernizaci internetových stránek a jejich možnosti řešení pomocí nových technologií. 

V návrhu praktické aplikace, jsou nejdříve popsány redakční systémy, které podporují 

funkcionality HTML5. Následuje popis nového layoutu a komponent, které jsou na stránky 

umístěny. Prezentace je funkční na adrese obaka-cestesin.ic.cz. 

Celá práce působí velmi precizním dojmem zpracování. Malou vadu na kráse jsou někdy 

velmi složité větné konstrukce a samotné délky souvětí. V práci byl splněn v úvodu vytýčený 

cíl a autorka prokázala schopnosti analytického myšlení a uplatnění získaných znalostí při 

řešení komplexních problémů. 

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

Jaký redakční systém v dnešní době je nejvhodnější pro využití společně s HTML5 a CSS3? 

Která vlastnost nebo funkcionalita HTML5 může být v budoucnu pro firmy nejvíce užitečná? 

Bude mít v budoucnu HTML5 vliv také na SEO a samotnou tvorbu obsahu stránek? 

 

 

V Ostravě dne 29.5.2012 

  ........................................................  

 Podpis vedoucího / oponenta práce 


