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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 je sice splněno, vzhledem k nevelkému rozsahu bych očekával poněkud 

větší důraz na kvaliru zpracování. 

 

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 hlavním nedostatkem práce. Ačkoliv je struktura textu v pořádku, text 

práce vykazuje velkou řadu nedostatků – typografickou úpravou,  jazykovou i obsahovou 

stránkou. 

Kapitola o analýze obsahuje analýzu jen v první podčásti (webová vs. desktopová aplikace), 

pak se už jen omezuje na popis zvoleného řešení bez diskuse alternativ. Pokud se 

odůvodnění nějakého rozhodnutí v práci objevuje, je v řadě případů subjektivně (a bohužel 

chybně) založené (např.: použití JavaScriptu a CSS na zobrazování šachovnice, str. 25). 

 

Vývojová dokumentace je místy špatně srozumitelná (např.: Účelem této třídy a jejích 

potomků je kontrolovat vstupy při kontrole formulářů (str. 31). Každá třída má ke své 

identifikaci typ. (str. 36) ). I když obsahuje relativně velké množství detailů, logická 

struktura aplikace jako taková popsaná není, jen její rozdělení do složek a souborů. 

Algoritmy použité v aplikace jsou jednoduché a přímočaré, zajímavější algoritmy, jako je 

například vyhledávání šachovnicových konfigurací, není v práci popsáno vůbec. 
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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   Návrh aplikace je přímočarý, použité technologie bych označil za ne úplně 

nejlepší volbu (např. PHP), nicméně to je nějak zdůvodněno v části Analýza. Kód je sice 

komentován, v některých případech ale komentáře nejsou srozumitelné. Kód obsahuje řadu 

bezpečnostních děr (např. echo "value='".$_GET['game']."'";), což sice u této aplikace není 

kritický problém, nicméně by se v bakalářské práci vyskytovat neměli, alespoň ne v takové 

míře. Aplikace byla studentem předvedena na jeho notebooku, v průběhu se zobrazilo 

několik chybových hlášek, ale v principu byla funkční. Stabilitu nemohu dobře posoudit, 

protože jsem nebyl schopen ji spustit na svém počítači a otestovat. 

 

Celkové hodnocení Dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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