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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: 

Bakalářská práce se zabývá tématem, které je v současné době velmi aktuální. Autor zvolil 

pro řešení sw nástroj, který je v kontextu situace zadavatele v pořádku. Na škodu je malá 

hloubka provedené analýzy, nedostatečné zdůvodnění některých dílčích řešení, jejich popis. 

Rozsah práce je na minimální hranici stanovené příslušnými dokumenty na EkF. 

V teoretické části se autor velmi úzce omezuje na oblast předpokládaného řešení. Chybí širší 

kontext teoretické základny. Výběr literatury je omezený. Smysl kapitoly je v zásadě naplněn. 

V kapitole popisující současný stav autor vhodně popsal stávající situaci ve firmě. Uvedl také 

dílčí úkoly, které povedou ke splnění hlavního cíle, resp. budou jeho součástí. Chybí hlubší 

analýza situace (ať již v této kapitole nebo v další) a chybí přehled možného uplatnění 

intranetu v podniku (mimo vlastní nároky zadavatele). Tyto by mohly posunout řešení a 

využití budovaného intranetu. 

V návrhu samotném autor dokázal vytvořit návrh intranetu, jistě funkčního. Vhodně oddělil 

část společnou pro firmu jako celek a část určenou pro jednotlivé zaměstnance. V rámci 

návrhu splnil požadavky zadavatele. V tomto smyslu však šlo v zásadě pouze o konfiguraci 

systému, resp. technologií MS SharePoint. 

Chybí některé podstatné prvky, které mohou být pro uplatnění portálu klíčové a které byly 

připomínkovány v průběhu tvorby BP (blíže viz dotazy k obhajobě). Základní cíl práce je tak 

naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. 

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

1. V práci chybí popis a doporučení pro spuštění systému (časové, finanční, personální apod.). 

Jakým způsobem dojde ke spuštění? 

2. V práci chybí popis správy systému. Kdo bude systém spravovat?; Je dostatečně 

proškolen?; Jak budou řešeny případně problémy (např. dotazy uživatelů) související 

s chodem?;  Kdo bude zodpovědný za provoz? Má dostatečné pravomoce? atd. 

3. Jak bude portál provázán s dalšími systémy, zejména s webovými stránkami společnosti? 

 

V Ostravě dne 13.7.2012 

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

 Podpis vedoucího / oponenta práce 


