
1 / 2 

Posudek bakalářské práce 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

Autor práce Petr Pokorný 

Název práce Webový konferenční kalendář 

Rok odevzdání 2012 

Studijní program Informatika Studijní obor Programování 

 

Autor posudku RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. Role Oponent 

Pracoviště KSI MFF UK 

 

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 je příliš triviální, odpovídá složitostně zápočtové práci z internetu. Ačkoliv 

je zadání specifikováno velice triviálně, tak bylo možné vytvořit obhájitelnou aplikaci pro 

plánování konferencí. To by ale musel autor zapracovat do aplikace výrazně více prvků z 

problematiky plánování konferencí (např. automatické vyhledávání konferencí a jejich 

termínů, kompatibilita formátů článků mezi konferencemi, atp.). Seřadit konference a 

vykreslit kalendář, to neodpovídá rozsahem bakalářské práci. Více viz další komentáře. 

 

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   Samotná textová část má jen 20 stránek, u velkého množství z nich je text jen do 

půlky stránky, přínos práce je triviální. V celé práci jsou jen 2 obrázky, vysvětlování 

některých pojmů je hodně matoucí (např. sekce 3.1.1). Z triviálně uchopeného zadání se asi 

více stránek získat nedalo. Vývojová dokumentace je vygenerovaná automaticky, je naprosto 

nečitelná a nesrozumitelná. 

 

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         
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Celkové hodnocení Neprospěl(a)   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 5.6.2013 Podpis 
 


