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Pracoviště KSI 
 
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 vyžadovalo rozšíření existujícího nástroje pomocí frameworku 
vytvořeného v rámci jiné studentské práce (tomu odpovídající rozsah funkcí, kvalita a 
dokumentace). Tyto vyžadovaly detailní využití moderních technologií, se kterými se, stejně 
jako s nástrojem a frameworkem, musel student seznámit, a tam, kde to bylo nutné, tyto 
upravit a rozšířit. 
 
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   Práce je v anglickém jazyce, což se místy projevuje na kvalitě textu, který 
obsahuje věty bez podmětů a překlepy, nicméně ve snesitelném množství. Popis některých 
řešení je až zbytečně komplikovaný, mnohdy brání pochopení konceptů, které přitom nejsou 
příliš složité. Student spoléhá na dokumentaci původní verze nástroje, což je samozřejmé, ale 
tato nebyla doplněna o popis částí, které sám naimplementoval (Markdown dokumentace 
v projektu). Popis implementace v práci plní dokumentační funkci, ale ne do detailů. Text 
také obsahuje kapitolu popisující testování výkonu implementovaného řešení. Z textu však 
není patrné, co přesně bylo měřeno (jaké HTTP požadavky s jakými parametry), chybí 
informace o konfiguraci testovaného nástroje (počet HTTP workerů webové aplikace, počet 
spojení k databázi, JVM parametry, ...). Přínos kapitoly je tedy lehce zpochybnitelný.  
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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   Aplikace netrpí bugy a je naprosto stabilní i při práci s většími daty. Návrh i 
zpracování po technické stránce odpovídají současným průmyslovým standardům. Zde ale 
student těží z technologických rozhodnutí jeho předchůdců. Kvalita kódu je nadprůměrná 
nejen vzhledem ke studentskému, ale i průmyslovému standardu. Kvalita zpracování je místy 
horší z hlediska uživatelské přívětivosti, nicméně zcela dostačující v kontextu bakalářské 
práce.  
 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší) 
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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