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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 ☐ x ☐ ☐
Splnění zadání ☐ x ☐ ☐
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ x ☐ ☐
Komentář        
Cílem práce bylo vytvoření softwarového řešení pro digitální archiv pro uchovávání a
prezentaci heterogenních zdrojů. Předmětem práce bylo vytvořit jak databázi pro ukládání dat,
tak prezentační vrstvu pro vložená data a taktéž vytvoření modulu pro vkládání dat. Výsledné
řešení má zohledňovat různé normy pro popis zdrojů a zároveň být co nejintuitivnější.
Navrhované řešení má mít rychlou responzivitu s malými nároky na paměť. Zadání práce
hodnotím jako splněné.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☐ x ☐
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☐ x ☐
Analýza ☐ ☐ x ☐
Vývojová dokumentace ☐ x ☐ ☐
Uživatelská dokumentace ☐ x ☐ ☐
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Komentář        
Textová část práce se skládá z úvodní analýzy problému, tj. analýzy stávající knihovních
systémů a jejich použitelnosti pro tvorbu digitálních archivů, návrhu (nového) systému,
popisu backendu, popisu implementace frontendu a jejich vzájemné provázanosti.
Text práce je dobře a logicky strukturovaný, nicméně úvodní analýza stávajících řešení mohla
být podrobnější, aby lépe uvedla do problematiky digitálních archivů.  Jazyková úroveň textu
je místy slabší. (Zejména z důvodů použití obecné češtiny.) Určité pasáže textu by si
zasloužily podrobnější zpracování. Například kapitoly 2.2. a 5.4.2.  obsahují pouze diagramy
bez dalšího podrobnějšího popisu. Text je v některých částech zbytečně stručný, což místy
zhoršuje čtivost textu. Nicméně text práce je celkem srozumitelný. U popisu obrázků by bylo
vhodnější uvést odkazy přímo do popisku obrázků a nikoliv na konec práce do Seznamu
obrázků.
Odkazový aparát a uvádění citací je slabší. - Bylo by vhodné odkazovat například na použité
technologie (v kapitolách 2, 4 a 5).
Co se týče uživatelské dokumentace, je dobře strukturovaná.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie x ☐ ☐ ☐
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování x ☐ ☐ ☐
Stabilita implementace x ☐ ☐ ☐
Komentář     
Vzhledem k tomu, že cílem práce bylo vytvořit software, který by umožňoval vkládání (a
zobrazování) popisných informací o objektech, a to při zohlednění různých norem pro popis
objektů, byla tato úloha poměrně komplikovaná. Zadáním bylo také jednotlivé typy objektů
vzájemně provazovat, což je úloha poměrně nestandardní. Zadání bylo z tohoto pohledu
splněno. Návrh struktury metadat a vazby na jednotlivé rejstříky (i vazby mezi rejstříky
navzájem) byl proveden s důrazem na snadnost a intuitivnost vkládání popisných údajů
objektů a zejména na uživatelskou přívětivost.
Zdrojové kódy aplikace jsou dobře strukturované a komentované a jsou na odpovídající
úrovni. Aplikace je stabilní.

Celkové hodnocení Velmi dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 11. srpna 2021      Podpis Petra Hoffmannová
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