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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   Autor implementoval všechny požadované funkčnosti, učinil tak však z 

hlediska uživatelského rozhraní minimalistickým způsobem, v důsledku čehož je práce s 

aplikací zdlouhavá a nepřehledná. 

 

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 obsahuje řadu typograficky nevhodných prvků a stylem působí spíše jako 

interní firemní dokumentace než bakalářská práce. V zásadě však obsahuje všechny 

požadované informace a členění odpovídá charakteru práce. Netriviálním prvkem práce je 

zejména modelování komplikované vazby mezi fyzickým a účetním stavem. Detailní 

analýza je však degradována příliš neformálním popisem. Přestože by interaktivní aplikace 

měla být použitelná bez dokumentace, uživatelská dokumentace by zasloužila větši 

pozornost. 
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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   Odevzdané dílo je funkční, jeho instalace však vyžaduje větší úsilí, než by bylo 

vhodné, k čemuž přispívá nedostatečná diagnostika. Správně instalovaný produkt je funkční 

bez vážnějších problémů. Kromě minimalistického uživatelského rozhraní je diskutabilní i 

zvolený způsob transakční izolace: V případě současné práce dvou uživatelů (která ovšem 

nebyla v zadání explicitně požadována) je činnost ostatních viditelná pouze po stisknutí 

tlačítka Reload.  

 

Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 8. června 2015 Podpis 
 


