
Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno studenta: Richard Severa

Téma práce: Návrh databáze pro web

Cíle práce: V teoretické části bude popsán obecný postup návrhu databáze se zaměřením 
na MySQL, tvorbu webového obsahu a možnosti importu dat do databáze. 
Dále bude vypracován přehled nástrojů pro správu obsahu webu (CMS) a 
existujících nástrojů typu framework.
Praktická část bude návrh a realizace databáze v MySQL pro daný web, do 
které se importují existující data uložená v textové podobě ve formátu „flat-
file“ s prvky CSV. Dále bude pro tento web vytvořen grafický vzhled v CSS 
vycházející ze souvisejícího webu, vstupní stránka bude vhodně upravena 
tak, aby viditelně umožnila vstup oba dané weby. Vzhled a propojení webů 
budou konzultovány s majiteli (a správci) obou webů. Výsledný web musí 
splňovat příslušné normy W3C.

Náročnost zadání bakalářské práce na:
● teoretické znalosti: střední,
● praktické zkušenosti: střední,
● podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování: vyšší.

A. Slovní hodnocení:

Naplnění cíle práce:

Všechny cíle byly splněny.

Logická stavba a stylistická úroveň práce:

Text je logicky členěn do navazujících kapitol, stylisticky v pořádku.

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

Práce bude použita pro nový vzhled webu sjednocující jej s příbuzným webem.

Případné další hodnocení (připomínky k práci):

–

B. Kriteriální hodnocení:

Kritéria hodnocení práce Úroveň Připomínky

Úroveň dokumentu

logická stavba práce nadprůměrné      

stylistická úroveň nadprůměrné      

práce s literaturou včetně citací nadprůměrné      

formální úprava práce (text, grafy, tabulky) průměrné Nalezeno několik pravopisných chyb.

Teoretická část

rozsah a úroveň zpracování rešerše nadprůměrné      



Kritéria hodnocení práce Úroveň Připomínky

formulace teoretických východisek 
pro praktickou část

nelze hodnotit      

odborné zvládnutí problematiky průměrné      

Praktická část – produkt (řešení)

adekvátnost použitých metod, SW, postupů průměrné      

kvalita návrhu řešení průměrné      

komplexnost řešení nelze hodnotit      

návrh datových struktur průměrné      

uživatelské rozhraní nelze hodnotit      

odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné      

rozpracovanost dokončeno,
otestováno

     

využitelnost praktické části v praxi ve větší míře      

Praktická část – popis

popis řešení v bakalářské práci průměrné Postup importu mohl být popsán detailněji.

ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …) průměrné      

uživatelská příručka nelze hodnotit      

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. Byl návrh nového designu přijat majiteli webu?
2. Lze navrženou databázi použít i pro podobný web jiné hudební skupiny?

Doporučení k obhajobě: ano     

Navržený klasifikační stupeň: výborně minus
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