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Jméno studenta:  Michaela Teřlová 
Studijní obor/zaměření:  Informační management  
Téma bakalářské práce:  Návrh a implementace webového informačního 

systému  
 
Hodnotitel – oponent:  David Martinčík 
Podnik – firma:        
 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 
B) Metodický postup vypracování práce              
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
F) Formální zpracování práce                
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             
I)  Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             
K)  Závěry práce a jejich formulace               
L)  Splnění cílů práce                 
M)  Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              
N) Přístup autora k řešení problematiky práce              
O) Celkový dojem z práce                
 

 
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Předložená bakalářská práce je ryze prakticky zaměřena. Cílem bylo vytvořit z části dynamické 
webové stránky (webový informační systém). To se studentce podařilo, avšak implementované 
funkcionality jsou poměrně jednoduché. Další výhrady mám k samotnému textu bakalářské práce. 
Text je často rozdroben do subkapitol o jednom odstavci. Studentka v obavě z neuvedení použitých 
zdrojů uvádí citace také u všeobecně známých skutečností v oblasti programování jako je popis 
jednotlivých nástrojů a popis principů či syntaxe MySQL, html, PHP a dalších. Na konci každého 
odstavce je pak uveden zdroj, což vyvolává dojem pouhého kompilátu. Vzhledem k formálnímu 
zpracování práce a jednoduchosti vytvořených stránek hodnotím práci stupněm velmi dobře. 
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Metodické poznámky: 
 
1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2 Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 
 
Posudek odevzdejte na sekretariát KEM, FEK ZČU do 21. 5. 2018. Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem 
modře (pro rozeznání originálu). 

 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
Uvádíte, že systém byl testován. Jakým způsobem toto testování probíhalo?            
 
 
 
 

 
V Plzni, dne 21. 5. 2018        Podpis hodnotitele  
 

 
 
 
 
 


