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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání     

Splnění zadání     

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     

Komentář   Zadání vychází z námětu řešitelky, která si dala za cíl vytvořit moderní aplikaci 

pro správu databáze koncertů, s jejíž stávající realizací a požadavky na obsah měla vlastní 

zkušenosti. Schéma aplikace není v zásadě složité, i když - a to pokládám za klad - bere do 

úvahy reálnou situaci s řadou možných výjimek, které mohou nastat. Textová část práce není 

příliš rozsáhlá - necelých čtyřicet stránek. Nicméně pokrývá všechny důležité aspekty 

bakalářské práce. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     

Analýza     

Vývojová dokumentace     

Uživatelská dokumentace     

Komentář    

(+) Práce začíná celkem obsáhlou analýzou, kde se promítá autorčina praktická zkušenost 

s reálnými požadavky na danou aplikaci. 

Pro realizaci byl zvolen MVC framework Django běžící nad databází PostgreSQL. 

(-) Popsané je v podstatě pouze toto finální řešení s tím, že autorka měla s těmito 

technologiemi již zkušenosti. I když se tento výběr ukázal jako schůdný, bylo by možná 

vhodné zamyslet se nad možnostmi i jiných frameworků a vybírat z více variant na základě 

více kritérií. 

(-) Popis instalace je poměrně minimalistický, a využívá odkazy do online zdrojů. 

popisujících detailněji jednotlivé kroky.  
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     

Stabilita implementace     

Komentář    

(+) Oceňuji nadstandardní přístup k testování aplikace. Díky zapojení pracovnice, která bude 

s aplikací pracovat, již ve vývojovém cyklu, mohla autorka do své práce buďto přímo 

zapracovat, nebo alespoň získala cennou zpětnou vazbu pro budoucí rozšíření. 

(-) Na serveru s OS CentOS 7 se mi nepodařilo splnit požadavky na verze jednotlivých 

komponent. Už Django samotné bylo dostupné jen ve verzích 1.x, místo požadované 

minimální verze 2.0.6, Nicméně jsem měl možnost aplikaci vyzkoušet na testovacím stroji. 

(-) Zdrojové k´dy by zasloužily více komentářů. Pokud by budoucí vývoj aplikace převzal 

někdo jiný, zcela určitě by to ocenil. 

(+) Řada věcí se provádí intuitivně, a rozhraní vypadá střízlivě a funkčně. Nicméně bych 

našel pár drobností, které by bylo vhodné do finální verze pro ostré nasazení doplnit. 

- Filtrování seznamů by bylo vhodnější udělat horizontálně nad jednotlivé sloupce, zbylo by 

více místa na zobrazení řádek na jedné stránce. 

- Datum při vkládání koncertu je v jiném formátu (YYYY-MM-DD) než se zobrazuje jinde 

(DD.MM.YYYY). 

- Při vyhledávání do 8.8.2018 se nezobrazí koncert z 8.8.2018 12:00, asi by bylo vhodnější 

brát horní mez posunutou nahoru na 23:59. 

- Pokud při úpravě koncertu potřebuji přidat novou skladbu, zobrazí se nová záložka místo 

aby se vše provádělo v jediné stránce. Obdobně když z přidávání skladby musím přidat 

nového skladatele. Při více úrovních vnoření to nemusí být pro obsluhu tak intuitivní. 

  

Celkově se domnívám, že autorka splnila cíle dané bakalářské práce, stejně jako požadavky, 

kladené na tento typ práce obecně. Je škoda, že všechny fáze vývoje aplikace nezachovaly 

obdobný rozhled a úroveň detailu. 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 26. srpna 2018 Podpis 
 


