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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   Textová část práce je vysoce nadstandardní, a domnívám se, že by mohla sloužit jako 

vzor, jak by text implementační bakalářské práce měl vypadat. Autor používá velmi dobrý způsob 

vyjadřování, kdy velmi čtivým způsobem zvládá na přesně správné úrovni detailu vysvětlit čtenáři vše 

důležité. Stejně tak autor velmi pečlivě dodržuje stylistická a typografická pravidla. Na práci oceňuji 

též velmi dobře navržené a popsané cíle práce, a celkové „učesání“ všech aspektů textu. Velmi pěkně 

je též provedena uživatelská dokumentace, která je formou tutoriálu nebo screenshotů ušita přesně na 

míru cílovým uživatelům (a hlavně bere v potaz, že každá ze tří částí práce bude mít uživatele 

s diametrálně odlišnými schopnostmi práce s počítačem). Celkově je vidět, že celý text je psán nikoliv 

„do šuplíku“, ale že opravdu očekává reálné uživatele aplikací, a i reálné vývojáře, kteří budou moci 

bez problémů na vývoji aplikací pokračovat. 
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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   Přestože práce není žádnou „rocket science“, tak je třeba ocenit, že výsledkem je velmi 

pěkně odladěná a plně funkční aplikace (resp. 2 aplikace a 1 server), která je plně použitelná v praxi. 

Aplikace je navržená plně dle požadavků zadavatele, a je zároveň příkladně navržená po SW 

inženýrské stránce, a je možné zcela bez problémů pokračovat v jejím dalším vývoji. Celkově je na 

práci vidět, že je autor dobrý softwarový vývojář a je plně schopen uplatnění v praxi na vývoji reálně 

nasaditelných aplikací. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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