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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce  X    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    
Hloubka provedené analýzy  X   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  X   
Schopnost studenta zpracovat získané podklady X    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    
Formulování vlastních názorů studenta X    
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    
Stylistická úroveň práce X    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   X   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X    

Slovní hodnocení a připomínky k bakalářské práci v rozsahu minimálně deseti řádků uveďte, 
prosím, na druhou stranu posudku.  
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

 Do jakých skupin portálů byste zařadila MIP dle členění uvedeného v kapitole 2.5? 
 Jakým způsobem by se dal vyhodnotit efekt zavedených vylepšení? 

 
 
Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    výborně 
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Anastasiia má bakalářskou práci přehledně strukturovanou, text prokládá obrázky, grafy a odrážkami při 
výčtech, díky tomu se v ní lze pohodlně orientovat. Po gramatické stránce je práce na výborné úrovni 
vzhledem k tomu, že čeština není Anastasiie mateřský jazyk. Menší vadou na kráse jsou jen občasné 
překlepy. 

Z teoretické části bych vyzdvihl pěkně zpracovaný přehled nástrojů business intelligence, který dává stručný 
a jasný vhled do této oblasti. Jelikož je základem naší aplikace časový datový sklad, tak mohla být této 
oblasti také věnována podkapitola v teoretické části. Ovšem rozumím, že hlavní oblastí zájmu byla analýza 
webu samotného. 

V praktické části vychází Anastasiia z vlastního dotazníkového šetření, které realizovala mezi uživateli 
našeho portálu. Informace z dotazníku byli užitečné i pro nás jako vývojáře a Anastasiia na výstupy vhodně 
navázala zpracováním zadání na přepracování nastavení grafů na úvodní stránce portálu. Její návrh výrazně 
zvyšuje uživatelskou přívětivosti této funkce, což je dle mnohých respondentů slabá stránka portálu. 
V rámci praktické části byli zpracovány i rozhovory se zaměstnanci středisek, kteří běžně náš portál 
nepoužívají, a tím jsme získali cenný vhled od dalších uživatelů, který můžeme využít při dalším vývoji. 

Z bakalářské práce vyšli jasné návrhy i zdokumentované zadání na zlepšení aplikace, proto ji považuji za 
smysluplnou, její cíl za splněný a navrhuji hodnocení výborně. 


