
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Jiří Horák 
Téma práce: Regionální informační a reklamní portál M-TIP 
  

Cíl práce: Vytvořit portál typu TIP-M jako reklamní a informační pro kulturní a obchodní 

akce  regionu. 

 

 

 

 

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: 

Vytvořený portál poskytuje dostatek informací o všech konaných a připravovaných akcích. Dále uvádí 

přehledné uspořádání barevných vizitek jednotlivých firem a jednotlivých obcí regionu. Pro náhodné 

návštěvníky je připravena specielní nabídka novinek. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Byla provedena analýza stávajících portálů s určením silných a slabých stránek. Podobně je poskytnuta analýza 

použitých technologií uplatňovaných při tvorbě portálů. Navazující obecný návrh tvorby veřejného regionálního 

portálu je přehledný a obsahuje výstižný soubor běžných náležitostí. Práce je vypracována přehledně 

s potřebným rozsahem. Obsahuje všechny požadované náležitosti.  

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Vypracovaný návrh lze použít jako rámcový návod na tvorbu specificky zaměřeného portálu určeného pro 

potřebu regionu.  

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

V práci oceňuji propojení komerčních a nekomerčních částí , zejma uplatnění slideshow fotografií. U 

rozsáhlejších textových částí je zajímavé uplatnění WYSIWYG editoru. 

 



 

 

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       
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) průměrné       

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše průměrné       
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

průměrné       

odborné zvládnutí problematiky průměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

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

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci nadprůměrné       
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 splněn       

 

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. Jaký by byl další prostor pro vylepšení obsahu nabídky portálu? 

2. Další možnosti se zabezpečením systému na ochranu dat. 

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 

 

Posudek vypracoval: 

Jméno, tituly:         Karel Šotek, prof., Ing., CSc. 

Zaměstnavatel: UPa, FEI, KST 
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