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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   
Práca sa venuje vytvoreniu webovej aplikácie pre športové centrá, zamerané na raketové 
športy. Po stručnom zadaní práce pútavý úvod presvedčí, že pri tvorbe systému spĺňajúceho 
požiadavky je informatickej práce viac než dosť. Celkovo práca vytýčený cieľ splnila nad 
očakávania, implementácia je plne použiteľná pre svoj účel, s mnohými detailnými funkciami 
a textová časť podrobne a plynule popisuje problematiku.

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   Kapitola Podobné práce pridáva hodnotu práci, pretože autor vytyčuje ciele ktoré 
ostatné podobné aplikácie nespĺňajú. Práca je napísaná bez chýb a dobre sa číta. Ozvláštnenie 
by mohli priniesť snímky celej obrazovky (do práce a do užívateľskej dokumentácie), ale 
mnohé iné ukážky v práci dávajú dobrú predstavu. Potešili tiež najrôznejšie diagramy 
popisujúce návrh aplikácie.

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   Najväčšou výhodou aplikácie je všeobecnosť s ktorou pristupuje k funkciám – 
napr. Nastavenie systému zápasov, postupov zo skupín či udeľovania „divokých kariet“ 
vybraným hráčom. Bola nájdená dobrá hranica medzi použiteľnosťou a komplexnosťou. 
Aplikácia bola otestovaná v reálnom nasadení, a aj preto je užívateľská skúsenosť výborná.
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