
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Miloslav Kristen 
Téma práce: www aplikace s využitim relační DB Oracle pro inzertní server 
  

Cíl práce: tvorba inzertního systému 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti nižší 

praktické zkušenosti střední 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování střední 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

cíl práce byl naplněn, požadovaná aplikace vytvořena 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

v textové části práce je mnoho gramatických chyb a špatných větných konstrukcí (stylistická neobratnost 

autora), význam textu lze přesto docela dobře sledovat  

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

aplikace je v praxi použitelná 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

Autor je pravděpodobně vyznavačem  minimalismu ve smyslu snahy o dosažení cíle za použití minimálních 

nezbytně nutných prostředků a vynaloženého úsilí. 

 



 

 

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 podprůměrné       
práce s literaturou včetně citací podprůměrné       
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) podprůměrné       

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše průměrné       
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

podprůměrné       

odborné zvládnutí problematiky průměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, postupů průměrné realizace na úrovni znalostí získaných v rámci 

absolvovaneho studia bez výraznější nadstavby 
kvalita návrhu řešení průměrné       
komplexnost řešení 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 podprůměrné místy útržkovité 
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …) průměrné       

uživatelská příručka nelze hodnotit není součastí práce 
   
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. Proč  je v databázovém modelu z tabulky adresy vyčleněno PSČ a město. 

2.       

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  dobře 

 

Posudek vypracoval: 

Jméno, tituly:         RNDr. Iva Rulićová 

Zaměstnavatel: Univerzita Pardubice 
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