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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
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 diplomanta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů diplomantem  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    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
Jaký je dle Vás nejvhodnější postup zabezpečení webového portálu? 
Jakým způsobem budou zálohována data webového portálu Reklamář.cz? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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Diplomová práce s názvem „NÁVRH A REALIZACE WEBOVÉHO PORTÁLU SE 
ZOHLEDNĚNÍM AKTUÁLNÍCH TRENDŮ VÝVOJE APLIKACÍ VČETNĚ PODPORY MOBILNÍCH 
ZAŘÍZENÍ“ se zabývá aktuální problematikou návrhu a vývoje moderního webového portálu, který 
bude vhodně optimalizován jak pro stolní PC, tak pro moderní mobilní přístroje. 

 
Diplomová práce se v úvodní části zabývá aspekty technické stránky vzniku webových 

portálů s důrazem na HTML5 a CSS3. Autor věnuje dostatek prostoru otázkám zabezpečení 
webového portálu a pokročilým přístupům pro tvorbu databází a jejich komunikací. Je zde zdařile 
nastíněn plán vývoje webového portálu včetně jeho definic cílů, postupu navrženého řešení, 
testování a závěrečné zásadní přehodnocení funkčnosti. Své teoretické poznatky pak autor zdařile 
aplikuje na praktické části diplomové práce, která se zabývá technickou realizací projektu 
Reklamář.cz. 

 
Diplomová práce má logickou strukturu včetně vhodné návaznosti jednotlivých částí a 

kapitol. Jedinou mou výtkou jsou občasná dlouhá a složitější souvětí, ve kterých může čtenář 
mírně zabloudit. Také některé obrázky by zasloužily kvalitnější grafické zpracování. Nicméně 
samotnou realizací a skutečným zprovozněním webového portálu autor jasně dokázal, že 
zpracovávanou problematiku v diplomové práci zvládá jak teoreticky, tak i prakticky. 

 
Diplomová práce na téma „NÁVRH A REALIZACE WEBOVÉHO PORTÁLU SE 

ZOHLEDNĚNÍM AKTUÁLNÍCH TRENDŮ VÝVOJE APLIKACÍ VČETNĚ PODPORY MOBILNÍCH 
ZAŘÍZENÍ“ splnila všechny body zadání a proto ji doporučuji k obhajobě. 


