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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:  

• Předložená práce v rozsahu 79 stran s počtem 8 příloh výrazně převyšuje požadavky
na bakalářskou práci z hlediska rozsahu práce.

• Práce obsahuje všechny požadované části.

II. Obsah a odborná úroveň práce: 

• V první kapitole Úvod autor stručně vymezuje poslání a obsah práce. Práce se snaží
přiblížit přínos nových webových technologií, zejména HTML5, v kontextu tvorby
webových aplikací zaměřených na oblast vzdělávání. Práce je rozdělena do tří
základních kapitol: Webové technologie a Vývoj HTML , jež jsou svým obsahem
teoretické a Praktické využití HTML5 v kontextu výukových aplikací, která se zabývá
praktickými ukázkami konkrétních technologií a jejich ukázkami.

• V kapitole Webové technologie práce definuje základním pojmy v potřebném rozsahu
a dělí příslušné webové technologie dle adekvátních hledisek vzhledem k zaměření
práce. Druhá kapitola popisuje historický a technologický vývoj jazyka HTML a
přidružených standardů a technologií. Praktická část práce logicky navazuje na
předešlé kapitoly a zabývá se konkrétním využitím nových vlastností HTML5 a CSS3,
jež jsou prezentované skrze praktické ukázky v jazyce  HTML5. 

• Ze způsobu vyjadřování a použité terminologie je patrné, že autor se orientuje v dané
problematice a přes velký rozsah práce(zejména v teoretické části) se vyvaroval
věcných a terminologických chyb. Rovněž skladba vět je stručná, jasná a srozumitelná.

III. Výsledky a přínos práce 



• Práce se zabývá velmi aktuální problematikou v kontextu webových technologií,
neboť ve vztahu k výukovým webovým aplikacím nepochybně v dohledné době dojde
k implementování HTML5 a dalších nových trendů v dané oblasti. Rovněž práce
neopomíjí problematiku webových prohlížečů a kompatibility se zmiňovanými
novými technologiemi, která se jeví jako základní překážkou pro jejich širší
implementaci.

• Práce naplňuje své zadání v plné míře. Teoretická část plně odráží odborné znalosti
autora v oblasti webových technologií a vývoje jazyka HTML. V praktické části pak
autor zužitkoval tyto znalosti pro vytvoření kvalitních praktických příkladů, které se
vyznačují novými prvky jazyka HTML5 a dalších v práci zmíněných nových
technologií. Praktické příklady, které autor umístil na adrese
http://html5.querceus.cz/, jsou plně funkční dle specifik, které autor uvádí a mohou
vhodně posloužit jako inspirace pro vývoj podobných výukových aplikací.

IV. Zpracování

• Jednotlivé dílčí kapitoly práce, jež se zejména v teoretické části skládají převážně
z výčtu a popisu různých technologií, jejichž vzájemný vztah a provázanost může být
občas problematické popsat, autor vhodně propojil do kompaktního a logického
celku. Práce je vhodně doplněna poznámkami a citacemi informačních zdrojů,
z jejichž výčtu je zřejmé, že autor čerpal z rozličných českých i zahraničních zdrojů.

• Po grafické a formální stránce je práce přehledně zpracována, doplněna o řadu
barevných obrázků, ukázek kódu a schémat, zejména pak v praktické části.

• Práce je celkově pečlivě zpracována jak po stránce stylistiky, formálních a grafických
náležitostí, tak po stránce obsahové a logické posloupnosti jednotlivých kapitol.
Pečlivost a zodpovědnost autorova přístupu při zpracování práce značí i jeho ochota
a zájem o časté konzultace během celého procesu psaní práce.

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze:
• Jaké z Vámi popsaných vlastností HTML5 považujete za nejpřínosnější pro vývoj

výukových webových aplikací? Čím jsou přínosné oproti stávajícím technologiím?
• Jaké nové technologie je již možné využít bez větších problémů v kontextu dnes

používaných webových prohlížečů?
VII. Celková úroveň práce: 

Celková úroveň práce vynikající, proto ji doporučuji uznat jako práci bakalářskou.
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