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 Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 82 stran a 8 příloh. Z hlediska rozsahu práce splňuje zadání. 
 Práce obsahuje všechny požadované části. 

 
 Obsah a odborná úroveň práce:  

 Práce se zabývá soudobými trendy v oblasti webových technologií a je zacílena na 
popis nových vlastností nastupujícího jazyka HTML verze 5 a s ním spojeného CSS3. 
V souladu se zadáním si klade jako stěžejní cíl demonstrovat nové vlastnosti jazyka 
formou sady vlastních ukázek. 

 Vstupní kapitola práce popisuje základy fungování technologií na bázi www a jsou zde 
vysvětleny základní pojmy z dané oblasti. Čerpáno je zde z ekvivalentních zdrojů, které 
jsou hojně citovány v souladu s platnými pravidly. Text vstupní části je vhodným 
úvodem do řešené problematiky, jeho zpracování bohužel nejde do větší hloubky a 
zejména v oblasti skriptovacích jazyků působí velmi popisně, z čehož vyplývají drobné 
nepřesnosti (např. s. 19 – popis .NET a Java).      

 Následující kapitola přináší přehled vývoje značkovacích jazyků v historickém sledu a 
podrobněji představuje stěžejní, v praxi využívané, verze jazyka HTML. Text kapitoly je 
logicky strukturován a v jednotlivých částech vždy doplněn o výčet zásadních 
inovativních prvků dané verze jazyka. Hlavní pozornost je zde věnována popisu 
HTML5 ve spojení s CSS3, který je vhodně doplněn ukázkami a popisem nových 
vlastností. 

 V závěrečné kapitole práce jsou postupně představeny jednotlivé webové aplikace, 
navržené s použitím výše zmíněných technologií. Popis jednotlivých modulů je vždy 
doplněn vhodnou ilustrací a ukázkou zdrojového kódu s poukazem na využité 



vlastnosti. Poněkud nekoncepčně zde působí tematické zaměření jednotlivých modulů, 
které je směřováno od výuky hardware přes validaci formulářových dat až po ladění 
vzhledu stránky. 
 

 Výsledky a přínos práce  

 Zvolené téma považuji za vysoce aktuální zejména v souvislosti s rozvojem webových 
technologií a trendem přechodu od ryze klientských aplikací k webovým.   

 Přínos práce spatřuji především v koncepčně zpracovaném popisu nastupujících 
webových technologií spolu s vhodně sestavenými ukázkami, které jistě naleznou 
uplatnění ve výuce zaměřené na vývoj webových aplikací. Samotné nasazení 
navržených výukových aplikací se, vzhledem k současné nízké podpoře ze strany 
webových prohlížečů, jeví prozatím spíše jako problematické. 

 Cíle stanovené v zadání práce byly splněny. 
 
 Zpracování 

 Práce je sestavena v logickém sledu, jednotlivé kapitoly práce na sebe plynule navazují. 
Jazyk práce je na velmi dobré úrovni, až na drobné výjimky (např. nejednotné 
používání rodu u slova komponent, komponenta). 

 Odkazy na použité informační zdroje jsou uváděny v souladu s citační normou a 
vhodně doplňovány poznámkami uváděnými pod čarou.  

 Po grafické i formální stránce je práce na dobré úrovni, z typografického hlediska 
obsahuje některé drobné nedostatky, jako např. nesourodé zarovnání obrázků a 
popisků (s. 75) a málo výrazné odlišení ukázek zdrojového kódu od samotného textu. 

 
 Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Podle jakého klíče byla volena témata navržených ukázek? 
 Jsou použité multimediální prvky rovněž původním dílem autora, jak je to případně 

s autorskými právy u použitých audio a video ukázek? 
 Proč jsou v práci pojednávající o nejnovějších technologiích použity v ukázce „drag-n-

drop“ historické hw komponenty?   
 

 Celková úroveň práce:  

 Textová část práce je zpracována na velmi dobré úrovni v logickém sledu cíleném na 
stěžejní praktický výstup bakalářské práce. Související ukázky jsou zpracovány na 
vynikající úrovni s dodržením validačních kritérií.  

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
 
 
V Praze dne 20. 5. 2011   
  
             
            ..……..…………………………………… 
               PhDr. Josef Procházka, Ph.D. 


