
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Lukáš Kvaček 
Téma práce: Redakční systém a ww prezentace společnosti - problematika 

firemního blogu 
  

Cíl práce: Vytvořit funkční aplikaci redakčního systému, který umožňuje správu www 

prezentace a řešení problematiky firemního blogu. Úkolem teoretické části je 

popsat danou problematiku firemních blogů, jejich účel a důvod proč se některé 

velké korporace rozhodly pro jejich použití. 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti vyšší 

praktické zkušenosti střední 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování střední 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Teoretická část je obsáhlá. Problematika firemních blogů je sice vysvětlená, ale autor již neuvádí, který 

z popsaných blogovacích systémů si pro svoji práci zvolil. Praktická část úplně postrádá popis fungování blogu 

a ani  zde není zdůvodněn výběr práve určitého blogovacího systému. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Práce je dobře logicky uspořádaná, text je členěn do navazujících kapitol . Stylistická úroveň není úplně 

v pořádku. V práci se vyskytují stylistické neobratnosti především v častém používání hovorových slov a 

překlepy.  

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Práce je vytvářená se záměrem pro použití v praxi. Pro toto použití by bylo vhodné ji ještě lépe zabezpečit a 

dokončit propojení k blogovacímu systému. 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

      

 



 

 

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 průměrné       
stylistická úroveň průměrné Úvod by neměl být v nadpisu číslován, čísla stránek by 

měla začínat až u úvodu, nesouměrné mezery mezi 

nadpisy 1., 2. a 3. úrovně v obsahu, stylististické 

neobratnosti 
práce s literaturou včetně citací průměrné Velmi často citovaná Wikipedia 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) průměrné Obrázek 1 má velmi nízkou kvalitu 

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše průměrné       
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

nadprůměrné       

odborné zvládnutí problematiky průměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, postupů průměrné       
kvalita návrhu řešení průměrné       
komplexnost řešení částečná       
návrh datových struktur nelze hodnotit       
uživatelské rozhraní nadprůměrné příjemné uživatelské rozhranní 
odborné zvládnutí problematiky průměrné       
rozpracovanost skoro dokončeno       
využitelnost praktické části v praxi částečná       

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci podprůměrné Chybí popis funkčnosti a nastavení blogu 
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …) průměrné       

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

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

 

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. Zdůvodněte, proč jste si k vaší práci vybral právě službu Blogger? 

2. Uveďte příklady zabezpečení, které je nezbytné realizovat před nasazením 

WWW prezentace do ostrého provozu. 

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 

 

Posudek vypracoval: 
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