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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 50 stran a 4 přílohy (včetně popsaného vloženého DVD), čímž 
formálně splňuje požadavky na rozsah bakalářské práce. 

 Zadání práce bylo přiloženo pouze jako samostatný volný list, ale práce neobsahuje 
prohlášení autora,  že bakalářskou práci vypracoval samostatně za použití v práci 

uvedených pramenů a literatury, čímž v aktuálně předložené formě nesplňuje 
předepsané náležitosti. 
 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Cíl práce zpřehlednit a zpřístupnit problematiku virtualizace odpovídajícím 
pracovníkům ve školství je formulován v kapitole 2 – Problematika a cíle a odpovídá 
úrovni bakalářské práce. 

 V dalších částech práce autor popisuje základní pojmy, typy virtualizace a její výhody 
a nevýhody. Následuje pasáž diskutující možnost využití OS Linux ve školství včetně 
návrhu konkrétních distribucí a odkazu na nejčastěji používané uživatelské 
programové vybavení. Dále nás autor seznamuje s několika virtualizačními nástroji 
včetně diskuse doporučeného nastavení. 

 Z hlediska odbornosti autor prokázal dobrou znalost problematiky a schopnost 
odborného vyjadřování. 

 



 

III. Výsledky a přínos práce    

 Vzhledem ke specifické situaci ve školství, rozvoji technologií a aktuálnosti 
problematiky virtualizace je autorem zvolené téma přínosné a užitečné. 

 Obsah práce odpovídá zadání a praktické komentáře autora jsou využitelné především 
k rychlému zorientování se v dané problematice. 

 V práci je přiložen dotazník zjišťující obeznámenost respondentů s problematikou 

virtualizace, jiných OS a programového vybavení. Výsledky jsou využity v závěru práce. 
 Práce z hlediska odbornosti neobsahuje žádné závažné věcné chyby. 

 

IV. Zpracování 

 Práce je členěna logicky, jednotlivé kapitoly jsou zpracovány přehledně 
a srozumitelně. Autor při jejím zpracování prokázal dobrou znalost problematiky. 

 Práce s informačními zdroji a literaturou je vzhledem tematickému zaměření a spíše 
praktické orientaci práce odpovídající s důrazem na online informační zdroje.  

 Z hlediska stylistického a jazykového zpracování je práce odpovídající, překlepy 
a chyby se vyskytují minimálně. 

 Po stránce typografické se ovšem autor pravidelně dopouští různě závažných 
prohřešků, například formátování abstraktu (str. 2, 3), na straně 45 pokračování 
poznámky pod čarou na následující straně, na straně 23 odkaz na poznámku ze str. 21, 
posunutí obrázku ze str. 24 na 25, posun odrážek na str. 31, nevhodně zalomené 
stránky, např. 42 nebo použití černobílých obrázků na str. 43 v jinak barevném 
provedení práce apod. 

 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jaká je dle mínění a zkušeností autora perspektiva virtualizace na základních 
a středních školách? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

 Celkově lze konstatovat, že práce po doplnění podepsaného „prohlášení“ splňuje 
požadavky kladené na bakalářskou práci z hlediska formálního i obsahového. Dále 
autorovi doporučuji příště věnovat více času finální úpravě, čímž by se určitě předešlo 
uvedeným nedostatkům. 

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení práce stupněm:  
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