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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   Implementační část představuje 5500 LOC v Ruby plus 1500 LOC konfigurací 

pro docker apod. Vzhledem ke komplikované architektuře a vazbě na cizí komponenty 

představuje toto množství kódu nadprůměrné množství 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   V některých místech klesá kvalita angličtiny na úroveň "srozumitelná po 

doslovném zpětném překladu". Struktura víceméně vyhovuje, pouze sekce 4.8 Order 

scheduler by měla být někde jinde. Pravidla scheduleru jsou popsána desítkami obrázků, které 

jsou sice výborné pro konzultace se zákazníkem, nelze na nich ale ověřit, zda pokrývají 

všechny možné situace - pro tento účel by byl lepší formálnější popis. Text místy věnuje 

zbytečně mnoho prostoru popisu nepoužitých alternativních řešení, která jsou mnohdy 

evidentně nepoužitelná. 

 

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   Architektura je komplikovaná, nicméně to odpovídá dnešním trendům. Naopak 

oceňuji, že celý systém lze podle návodu na první pokus zprovoznit, včetně testů. Zůstávají 

drobné nedořešené bezpečnostní detaily, např. z backend API lze vymámit celý stack trace. 

Systém sice není imunní proti chybnému používání služeb back-endu, i z chybových stavů se 

však systém korektně vzpamatuje. 
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Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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