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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnos  zadání závěrečné práce.
Zadání práce je velice rozsáhlé a student musí v práci prokázat své znalos  ohledně správy počítačové sítě, tak s návrhem 
webové aplikace. 

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce opro  zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Práce splňuje celý rozsah zadání

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Student se dobře popasoval s řešením nelehkého úkolu hlavně při analýze stávajícího řešení, kde nebyla kompletní 
dokumentace AS-IS stavu.  

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornos  závěrečné práce, využi  znalos  získaných studiem a z odborné literatury, využi  podkladů a dat 
získaných z praxe.
Práce je na vysoké odborné úrovni. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Rozsah práce je dostačující. 

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k ak vitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační e ky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.
Student využil mnoho informačních zdrojů, které ukazují na jeho všeobecný přehled v oblas  vývoje webových aplikací a 
návrhu počítačových sí . 

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teore ckých výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnos  technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnos  apod.
Nemám další komentář

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Na práci nejvíce oceňuji, že je prak cky využitelná v praxi. 
Otázky:
Jak je možné přidat do webové aplikace další uživatelskou roli?
Jak se dá aplikace rozšířit o správu dalšího druhu členství?

Předloženou závěrečnou práci hodno m klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:
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