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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    

Textová část práce je na velice dobré úrovni. To vyvažuje implementační část práce, která 

může vypadat svým obsahem menší. Na druhou stranu, autor popisuje problémy, které 

během implementace měl a různé postupy které zkoušel, což se už neobjevilo v konečné 

implementaci.   

 

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    

Text je psán anglicky. Až na občasné problémy v gramatice (chybějící členy, česky znějící 

fráze/věty apod.) je celková úroveň textu dobrá a srozumitelná.  

Velmi pěkně je zpracovaná část věnovaná vývoji celé aplikace, kde je podrobně rozebráno, 

jak vývoj aplikace probíhal. Velice cením části, které se věnujím inženýrským aspektům 

vývoje aplikace. (Např. problémy a komunikace s jinými vyhledávači, komunikace s autory 

knihoven atp.)  
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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    

Program obsahuje pouze základní webové rozhraní. Aplikace neobsahuje mnoho 

funkcionality, ale je jednoduše rozšiřitelná s přehlednou architekturou. Program je stabiliní, 

bohužel se nikde nezmiňuje, jak byla aplikace testována.   

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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