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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    

 

 

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    

Největším nedostatkem textové části je její celková nevyváženost – některé detaily jsou 

zbytečně dlouze popisovány, zatím co řada kritických informací v textu chybí. 

V analýze (kapitola 1) autor detailně rozebírá např. volbu jazyků nebo volbu licence, ale 

podrobnější analýza požadovaných funkcí aplikace (a následných důsledků pro implementaci) 

chybí. 

V popisu uživatelské dokumentace je poměrně hodně prostoru věnováno detailům UI, ale 

klíčové neintuitivní funkce (především testování skriptů a verzovací systém) jsou popsány 

velmi stručně. Zde by bylo vhodnější a srozumitelnější uvést příklady zamýšleného použití. 

Obdobně v popisu implementace je spousta prostoru věnována popisu technických detailů, ale 

popis celkové architektury je v podstatě omezen na velmi krátkou podkapitolu 3.1. V textu 

také chybí obrázky a popisy algoritmů (např. popis algoritmu diff) bez kterých je text velmi 

špatně pochopitelný. 

Celkově se domnívám, že text potřebuje seriozní přepracování. Nicméně, vzhledem 

k rozumně zpracované implementační části, tuto práci doporučuji k obhajobě. 
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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    

Implementace nepoužívá žádný PHP framework a základní koncepty jako je Front Controller, 

routing nebo dispatching byly implementovány nativně. Na jednu stranu tím autor 

demonstruje schopnost korektně navrhnout webovou aplikaci, na druhou stranu tím riskuje 

zavlečení vlastních chyb do nejvíce citlivých míst aplikace. 

Největším nedostatkem je pak absence logu chyb, který je u složitějších webových aplikací 

naprosto nezbytný. 

 

Celkové hodnocení Dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 31. srpna 2015 Podpis 
 


