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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Vytvoření webové stránky na podporu kampaně programu SIT 
Jméno autora: Martin Švec 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Zoubek 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce obsahuje standardní rešerši, analýzu, návrh, implementaci a testování. Specifická je důrazem na grafický návrh, UX a 
vytvoření animace, naopak samotný vývoj je poměrně jednoduchý. 

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

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup řešení byl zvolen v souladu s obvyklými postupy, od rešerše po testování. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce propojuje multimediální tvorbu a tvorbu webu s marketingem a ukazuje důležitost všech těchto částí pro kvalitní 
finální produkt. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formální a jazykové stránce nemám významné výhrady, přestože někde chybí interpunkce, či jsou používány zbytečně 
rozvité věty.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě 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 etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Citované zdroje spadají do oblasti zadání práce. Citováno je srozumitelně a snadno lze odlišit převzatá teoretická 
východiska od vlastních výsledků a úvah.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Student navrhl a vytvořil atraktivní webovou prezentaci pro podporu marketingové kampaně SIT, která může být reálně 
použita pro příští běh přijímacího řízení.  

 
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. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Student navrhl a vytvořil atraktivní webovou prezentaci pro podporu marketingové kampaně SIT, která může 
být reálně použita pro příští běh přijímacího řízení. Vycházel při tom z rešerše podobných kampaní. Práce 
obsahuje nejen samotnou webovou prezentaci, ale svou myšlenkou „Neboj se programování“ míří na skupinu 
potenciálních zájemců o studium, pro které FEL nemusí být na začátku první volbou. 
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