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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   Přestože se nejedná samo o sobě o náročné zadání, tak se autorka díla zhostila 

velmi profesionálně, a zadání naplnila víceméně nejširším možným způsobem bez 

kompromisů. Sice neimplementovala mobilní aplikaci, o které jsme původně také uvažovali, 

ale i stávající backend a webový frontend jsou samy o sobě tak rozsáhle (viz níže), že zadání 

rozhodně považuji za více než splněné. Co mi navíc přijde mezi podobnými pracemi unikátní, 

že autorka velmi pečlivě odladila webovou aplikaci tak, že je plně responsivní, a je pro 

uživatele plně a příjemně použitelná jak na desktopové platformě (s poměrem obrazovky 4:3, 

nebo 16:9), ale stejně tak i na mobilních platformách s obráceným poměrem stran displeje, a 

navíc s daleko kompaktnějšími rozměry.  

 

Celá aplikace má přes 440 kB zdrojových kódů v C# a skoro 50 dalších kB v .cshtml 

souborech frontendu (mix HTML a C#). Spolu s více než 100 stranami textové části se jedná 

o nadstandardní bakalářkou práci. Nicméně nadstandardní je práce nejen v rozsahu, ale i 

v komplexnosti díla jako celku a v kvalitě zpracování jak textové, tak implementační části, a 

výsledné dílo by bylo jistě bez problému obhajitelné i jako práce diplomová. 

 

Výsledná aplikace je příkladným a efektivním využitím moderních technologií pro tvorbu 

mini informačních systémů, a je navržena a odladěna na zcela profesionální úrovni.  
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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   Autorka v textu velmi pečlivě stanovuje cíle práce a analyzuje potřeby a 

požadavky pro cílovou skupinu uživatelů aplikace. Co zvlášť oceňuji je připravení 6 zcela 

rozdílých use-cases pro použití aplikace, které velmi široce pokrývají všechny možné cílové 

skupiny aplikace. Autorka navíc tyto příklady velmi hezky používá v průběhu celé práce pro 

ilustraci a zdůvodnení jednotlivých provedených voleb. Navíc nakonec autorka všechny! tyto 

scénáře „implementuje“ ve svém systému (má pro ně připraveno skoro 50 kB ručně 

konfiguračních souborů ve formátu JSON). 

 

V analýze autorka zevrubně prochází opravdu podstatné problémy při řešení a nabízí rozumné 

alternativy a velmi pečlivě zdůvodňuje zvolená řešení. Vše má pečlivě motivováno 

stanovenými requirements a výše zmíněnými referenčními scénáři. 

 

Velmi pěkně je též provedena vývojová dokumentace, která se soustředí přesně na podstatné 

části, a velmi přehledně vysvětluje hlavní principy návrhu a fungování aplikace (zvláště 

oceňuji velmi přehledné provedení a ilustrování hlavních „procesů“, kterými se aplikace řídí 

v hlavních scénářích fungování). Práce je též doplněna výborně provedenými 

dokumentačními komentáři. 

 

Vynikající je též uživatelská dokumentace, která obsahuje excelentně provedené tutoriály 

pěkně rozdělené pro jednotlivé druhy uživatelů, a které ilustrují typické workflows při 

instalaci, konfiguraci a používání aplikace. 

 

Práce je psána v anglickém jazyce, a svojí kvalitou předčí běžné bakalářské práce – text je 

velmi dobře čitelný a bez chyb a práce je též příkladně typograficky zpracována. 
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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   Autorka práce použila velmi kvalitní objektový a architektonický návrh celé 

aplikace. Co na práci velmi oceňuji, je profesionální návrh, kdy je zcela oddělena business 

logika od prezentační vrstvy aplikace, a tyto dvě části spolu spolupracují pomocí veřejného a 

zdokumentovaného API, což umoňuje k backendu dodělávat jiné klienty a nebo front end 

používat s jiným backendem. Celkově je celá implementační část na velmi kvalitní úrovni, a 

vše je dobře dokumentováno i dobře naprogramováno. Přestože kód jednotlivých metod je 

velmi dobře členěn a je velmi přehledný, tak se občas v kódu objevují repetitivní části (např. 

testy validnosti pořadavků na začátcích metod, apod.), které by bylo vhodnější se pokusit 

vytáhnout do nezávislých metod. 

 

Celkově se mi líbí, že celá práce je profesionálně navržená a odladěná pro opravdu reálnou 

možnost nasazení (včetně zabezpečení pomocí uživatelských účtů a hesel, konfigurace 

HTTPS, deployment na veřejném webovém hostingu, atd.). 

Autorka také používá příkladně zavedené jmenné konvence, používá příkladné komentáře a 

má v kódu detailní dokumentační komentáře. Práce se jeví zcela stabilní. 

Celkově práce ukazuje, že je autorka dobrým vývojářem a SW inženýrem, a je schopna zcela 

profesionálního přístupu k vývoji SW. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 

 

Datum 20. června 2019 Podpis 

 


