
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Jan Vondráček 
Téma práce: Programový systém pro klasický i internetový obchod se 

sportovním zbožím 
  

Cíl práce: Provést analýzu problému, navrhnout strukturu databáze, zpracovat v základních 

rysech program v internetovém prostředí 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti vyšší 

praktické zkušenosti vyšší 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování vyšší 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Cíle práce zcela splněny. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Zpracování písemné i praktické části výborné, zejména grafická podoba webových stránek. 

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Po dopracování deatailů v zabezpečení, provázání blokace zboží a platby (aby nebylo zbytečně blokované zboží 

bez zaplacení) atd. by byl možný zkušební provoz.  

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

Poněkud nezvyklé jsou odkazy na literaturu ("čerpáno z…, zpracováno podle…"), přebytečné se jeví  

poznámky u obrázků či tabulek "Vlastní tvorba". 

 



 

 

B: Kriteriální hodnocení: 

Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku. 

Kriteria hodnocení práce: Úroveň Připomínky 

Úroveň dokumentu 
  

logická stavba práce nadprůměrné       
stylistická úroveň nadprůměrné       
práce s literaturou včetně citací průměrné tučné písmo se v seznamu literatury nepoužívá 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) nadprůměrné       

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše nadprůměrné       
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

nadprůměrné       

odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, postupů nadprůměrné       
kvalita návrhu řešení nadprůměrné       
komplexnost řešení skoro komplexní       
návrh datových struktur nadprůměrné       
uživatelské rozhraní nadprůměrné       
odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné       
rozpracovanost dokončeno       
využitelnost praktické části v praxi ve větší míře       

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci nadprůměrné       
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …) nadprůměrné       

uživatelská příručka nadprůměrné       
   
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na CD ano       

Uložení výsledku praktické části na CD ano       
   
Stupeň splnění cíle práce splněn       

 

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. V práci zmiňujete propojení se sociálními sítěmi - jaký přínos by to mělo? 

2. Bylo by možné pracovat s vystavenými fotografiemi (např. zvětšení obrázku)? 

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 

Posudek vypracoval: 

Jméno, tituly:         doc. Ing. Milan Javůrek, CSc. 

Zaměstnavatel: KŘP, FEI, UPa 

                                                                    

V Pardubicích dne: 28. 8. 2012   Podpis: 


