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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   Práce se zabývá modernizací digitálních knihovních systémů. Jejím cílem bylo se 

zaměřit na stávající knihovní systémy, zanalyzovat je a na jejich základě vytvořit nový systém 

odstraňující největší nedostatky těch starých. Hlavní důraz byl kladen na využití 
nejmodernějších technologií s cílem urychlení responsivity, síťové komunikace, snížení 

paměťových nároků a celkovou přehlednost a modernost prostředí. Byla vytvořena databáze a 
k ní webové prostředí umožňující rychlé, přehledné a jednoduché ukládání dat a jejich zpětné 

prohlížení a editaci. Celkově zadání i rozsah hodnotím jako splněné. 
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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   Samotné členění kapitol je přehledné a logické. Z textu je jasné, o čem pojednává 
a je srozumitelný a dobře čitelný. Nicméně celková úroveň textu je slabší, vyskytují se v něm 

gramatické i faktické chyby. U některých kapitol je občas popis až moc detailní a zbytečný, 

někde naopak chybí obecnější věci k jejich pochopení.  
Co se týče gramatických chyb, nejčastěji se vyskytující jsou špatně použité čárky ve větách, 

nešikovná volba slov a jejich uspořádání a vyjímečně i nelogické navazování vět. I přes to je 
ale text poměrně dobře čitelný a je jasné, co jím autor chce sdělit.  

Z faktických chyb uvedu například špatné odkazování v rámci práce, kdy se autor odkazuje na 

obrázek 5.11, ale přitom popisuje obrázek 4.11. Dále podkapitoly 2.2 a 5.4.2 obsahují pouze 
obrázky bez dalšího popisu, díky kterému by čtenář lépe pochopil jejich význam a jak systém 

funguje. Navíc u žádného z obrázků není uvedený zdroj. Ty se sice nachází na konci práce v 
seznamu obrázků, nicméně přímo u obrázků v textu práce chybí.  

Citace celkově jsou největším problémem v celé práci. Chybí například v první kapitole u 

jednotlivých open source systémů použitých k analýze, ve druhé kapitole u uvedených 
použitých technologií, ve třetí a čtvrté kapitole u knihoven na frontend a backend a v šesté 

kapitole u použitých modulů a enginů. Odkazování na webové stránky pomocí url přímo v 
textu práce vyskytující se například v šesté a sedmé kapitole také není úplně vhodný způsob 

citování. Kapitola 8.3 "Co by se dalo vylepšit a přidat" není úplně nejvhodněji pojmenovaná, 

navíc je velmi stručná a chybí  v ní řada informací o dalších možných diskutovaných 
rozšířeních. Například chybí informace o rozšíření editačního rozhraní umožňující hromadné 

opravy, vylepšení zobrazovacího rozhraní o různé grafické prvky zvyšující jeho přehlednost a 
další možnosti vyhledávání (například podle kategorií) umožňující návštěvníkovi webu 

lepšímu přístupu k uloženým záznamům a získávání informací z nich. Celá tato část by se 

více hodila do závěru, kde se naopak mluví o tom, jak je web strukturovaný a jak byl 
testován, což by se více hodilo do nějaké z dřívějších kapitol. Na závěr bych zmínila chybějící 

reference u zkratek v textu práce, které obvykle bývají vysvětleny s jejich prvním výskytem. 
Zde jsou vysvětleny pouze v seznamu zkratek na konci, což ale nemusí být špatně, jen bych 

vysvětlení očekávala hned při prvním použití.  

Celkově bych text hodnotila jako dobrý, obsahující veškeré důležité informace, vhodně 
strukturovaný a dobře čtivý, nicméně obsahuje i řadu nedostatků vyčtených výše. 
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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   Webové rozhraní vytvořené pro přístup do databáze ukládající data je velmi 
pěkné. Obsahuje nejen reprezentativní stránky projektu s informacemi pro veřejnost, ale i 

pracovní stránky pro vkládání a editaci záznamů. Formuláře pro vkládání a editaci jsou 
strukturované do bloků, které jsou sbalovací a interaktivní a umožňují jednoduché a přehledné 

vkládání i složitějších záznamů. Pole jsou doplněna o nápovědy, což ještě více usnadňuje a 

zpřehledňuje práci s formuláři. Práce s databází při vkládání a editaci je velice rychlá, stejně 
tak i celková responzivita webových stránek a formulářů. Administrátorské prostředí pro 

správů uživatelů a jejich práv je přehledné a dobře fungující, stejně tak i redakční prostředí 
pro správu a editaci reprezentativních stránek webu. Jediným nalezeným bugem je nemožnost 

zapisování do textových polí u kontaktního formuláře - při zapisování do pole text nebo email 

se každá klávesa chová jako TAB a kurzor přeskakuje do první kolonky se jménem. Stejná 
chyba se možná vyskytuje i u jiných polí, nicméně na samotném serveru už byla opravena.  

Technická dokumentace je poměrně přehledná, kód je dobře čitelný a zdokumentovaný i 
komentáři v kódu. Celkově web a databázi včetně dokumentace hodnotím jako velmi dobré a 

splňující všechny požadavky specifikované na začátku. 

 
Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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