
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Jiří Kadlčík 
Téma práce: Responzizivní design a technologie pro tvorbu webu 
  

Cíl práce: Student měl pochopit, popsat, demonstrovat základní postupy pro tvorbu webu 

s důrazem na různé kategorie moderních grafických layoutů. 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti vyšší 

praktické zkušenosti vyšší 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování nižší 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Všechny cíle byly splněny. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Práce je logicky postavena a může sloužit dalším studentům jako výborný rozšiřující studijní materiál. 

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Práce vychází z moderní praxe a přináší znalosti na akademickou půdu a do výuky. 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

Student si vybral bakalářskou práci, která úzce souvisí s oborem, ve kterém je dlouhodobě komerčně aktivní. 

Právě vlastní znalosti a zkušenosti velice precizně zhodnotil při vypracovávání práce. Samotná koncepce textu 

je na bakalářskou práci nestandardní. Student místo aplikace technologií a technik, kterým se mohl naučit 

v bakalářském stupni studia, provedl rozsáhlé představení postupů a technik používaných v komerční sféře a 

dalece tak svým know-how překonal to, co se v bakalářském, nebo magisterském stupni má v této oblasti 

naučit.  

Práce má dva hlavní pilíře; student nejdříve seznamuje čtenáře s postupy pro analýzu a návrh webové stránky, 

přičemž neopomíjí ani tak vysoce specializované postupy, jakými jsou tvorby virtuálních person, nebo flow 

analýza chování uživatelů. Druhou nosnou částí práce je představení technik pro tvorbu webu. Představované 

techniky jsou reprezentanty toho nejmodernějšího, na co je možné v komerční sféře narazit. Přičemž veškerý 

popis je velice praktický, názorný a jasně ukazuje, že student má v oblasti široký přehled. 

Teoretickou práci doplňuje jednoduchá praktická aplikace, která ukazuje rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi 

grafických layoutů. Takováto aplikace najde široké využití zejména ve výuce tvorby layoutů pro mobilní 

zařízení. 

Práce je napsána velmi precizně a přestože rozsahem přesahuje požadavky na bakalářskou práci, bylo by jen 

ztěží redukovat její obsah, bez ztráty nosných informací. 

Kromě vlastní práce a praktického výstupu oceňuji to, že student pracoval vysoce samostatně.  

 



 

 

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 průměrné       
práce s literaturou včetně citací nadprůměrné Kvalitní reference, dobrá volba literatury. 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) nadprůměrné Vyjma strany 37 velmi precizní zpracování. 

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše nadprůměrné Široká rešerše. 
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

nelze hodnotit Rešeršní práce bez východisek pro praktickou část. 

odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné Student v práci profituje z praktických zkušeností. 

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, postupů nadprůměrné Student používá nejmodernější postupy. 
kvalita návrhu řešení nadprůměrné Student navrhl řešení, které jednoduše demonstruje 

probrané techniky. 
komplexnost řešení částečná Řešení je úzce profilované. 
návrh datových struktur nelze hodnotit Bez datových struktur. 
uživatelské rozhraní nadprůměrné Práce zaměřena na UI (resp. UX). 
odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné Student v práci profituje z praktických zkušeností. 
rozpracovanost dokončeno Řádný demonstrátor vhodný i pro nasazení do výuky. 
využitelnost praktické části v praxi částečná Pouze pro školení zaměstnanců. 

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci nelze hodnotit Praktickou částí je triviální demonstrační aplikace. 
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …) průměrné Schémata vhodně doplňují text práce. 
uživatelská příručka nelze hodnotit Chybí; není třeba. 

   
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. Při obhajobě prosím zrekapitulujte výhody jednotlivých kategorií layoutů 

z pohledu různých zobrazovacích zařízení. 

2.       

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 

Posudek vypracoval: 

Jméno, tituly:         Josef Brožek 

Zaměstnavatel: Univerzita Pardubice 

                                                                    

V Pardubicích dne: 22. 5. 2016   Podpis: 


