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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   Zadání považuji za obtížné z několika důvodů. Za prvé, potenciální funkcionalita
systému pro správu úkolů a testů je obrovská, systém měl být přitom implementován jedním
programátorem. Vytvořit specifikaci takového systému je obtížné, obzvláště pro studenta bez
předchozích zkušeností. Druhý důvod, proč považuji zadání za obtížné je, že ač měl být
systém primárně určen pro účely konkrétní přednášky, měl být implementován tak, aby byl
bez větších zásahů využitelný i pro jiné přednášky. Nemělo se tedy jednat o jednoúčelový
systém, ale o systém, který by mohl být používán a rozšiřován po dlouhou dobu. V neposlední
řadě měl být systém reálně nasazen. To mělo za následek zvýšené nároky na stabilitu a
celkovou doladěnost aplikace.

Autorovi práce se přesto zadání podařilo splnit. Systém byl skutečně reálně nasazen a používá
se.

Rozsah implementační části práce je na poměry bakalářské práce obrovský. Částečně to je
způsobeno špatným odhadem potřebné funkcionality systému a příliš obecným návrhem
některých částí implementace. Vzhledem k tomu, že návrh systému student vytvářel ve
druhém ročníku, pokládám tyto chyby za pochopitelné. Oceňuji, že přesto se studentovi
podařilo systém úspěšně dokončit. 
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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   Text je na některých místech příliš rozvláčný. Autor se neubránil vysvětlování
obecně známých věcí. Popis implementace je na některých místech obtížně pochopitelný.
Například v části 3.3.15 Database jsou obsáhle popisovány jednotlivé vrstvy databázového
frameworku, popis je však obtížně uchopitelný bez základní znalosti hiearchie tříd, které
framework implementují a vztahů mezi nimi. Podobně například v kapitole 3.5.4. PHP Plugin
Framework. K lepší orientaci v takto obecném popisu by také pomohlo uvést jednoduché
příklady použití popisovaných frameworků, případně diagramy tříd.

Text je psán v anglickém jazyce, obsahuje přiměřené množství chyb, místy je hůře
srozumitelný, vždy ale v přijatelné mezi. Celkově je jazyková úroveň dostatečná.

Typografická úroveň je průměrná, práci by prospělo vysázení v profesionálnějším sázecím
systému, například LaTeX.

Práce obsahuje velmi podrobnou vývojovou dokumentaci vygenerovanou z komentářů ve
zdrojových kódech pomocí nástroje Doxygen.

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   Kvalita návrhu a zpracování - viz komentář k celé práci. Oceňuji snahu o využit
moderní technologie, promyšlený návrh a dále snahu o vysokou kvalitu implementace - kód je
dobře členěný, komentovaný, přehledný, používá návrhové vzory atd. Snaha o robustní kód
místy vedla k návrhu, který byl vzhledem k plánovanému rozsahu projektu příliš obecný.

Stabilita aplikace je s přihlédnutím na rozsah práce nadprůměrná - aplikace mohla být
nasazena v reálném provozu. Aplikace obsahuje propracované uživatelské rozhraní a působí
dotaženým dojmem.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano

Datum 18. 1. 2012 Podpis
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