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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
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Jméno autora:  Martin Bartoníček  

Typ práce:  bakalářská  
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Oponent práce:  Doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.  

Pracoviště oponenta práce:  MÚVS ČVUT  

  
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ  

Zadání  průměrně náročné  
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.  

BP porovnává dva nejrozšířenější systémy (Bakaláři a Škola OnLine) usnadňující administrativní činnosti spojené 

s chodem školy  

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.  

Autor splnil zadání v celé šíři.  

  

Zvolený postup řešení  správný  
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.  
Zvolený metodický postup odpovídal cíli bp, autor podrobil analýze oba systémy na základě různých kritérií.  

Odborná úroveň  A - výborně  
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe.  

Teoretická část BP vychází z dostupných, převážně elektronických podkladů, autor porovnal oba systémy z různých úhlů 

pohledu (dle Neumajera), u tří škol středočeského kraje, s různými zřizovateli. Srovnání je důkladné a přehledné, byly 

zohledněny různé aspekty využívání systémů v praxi, včetně potřebné intuitivnosti a zabezpečení proti výpadku.  

  

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce  B - velmi dobře  
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.  

Rozsah BP je lehce pod průměrem, typograficky i jazykově je nadprůměrný. Autor dobře pracuje s jednoznačností a 

přesností výrazů.  

  

Výběr zdrojů, korektnost citací  B - velmi dobře  
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.  

Vhodně zvolené referenční údaje, včetně rozboru uživatelských recenzí. Citace jsou korektní.  

  

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.  

Bakalářská práce je přínosná pro ty školy, které zvažují volbu elektronických systémů pro potřeby administrativy.   
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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.  
  

Největším přínosem BP je její konkrétní využitelnost v praxi. Vedení každé školy si může na základě analýzy dvou 
nejznámějších elektronických systémů pro školní administrativu důkladně zvážit, který systém a která varianta 
(soubor modulů a doprovodných služeb) je pro konkrétní podmínky školy nejvhodnější. Porovnání systémů 
Bakaláři a Škola OnLine je založeno na více kritériích a zdaleka nestojí jen na finanční náročnosti obou systémů, 
který jen zdánlivě vyznívá ve prospěch Bakalářů. Škola Online se na základě analýzy jeví jako mladší, dynamičtější 
a progresivnější systém.  
Bakalářskou práci hodnotím stupněm B-velmi dobře. 
  

  

  

  

Datum: 12.5.2020          Podpis:   

  

                                                                                                     doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.  
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