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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 

 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Srovnání přístupů k migraci webových služeb ze SOAP na REST je provedeno poněkud ledabyle, což má za následek, že ve 
fázi návrhu řešení nejsou dostatečně definovány podmínky, za kterých je ten, který postup vhodný. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Student přišel s tématem sám dle firemního zadání. Bohužel mu zřejmě nebyla ve firmě poskytnuta dostatečná podpora, 
uvolil jsem se tedy práci přímo vést. Veškeré konzultace probíhaly psanou formou, kdy mi student poslal PDF s textem a 
očekával zpětnou vazbu. Ze zpočátku sporadické frekvence (jednou za 4-6 týdnů) se s blížícím se termínem odevzdání stala 
frekvence s periodou několika dní. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Student srovnal principy SOAP a REST (i když poněkud povrchně) a našel několik knihoven pro automatickou migraci. Jejich 
popis ale v podstatě vychází pouze z materiálů tvůrců, s minimálním vlastním vkladem. Výsledné řešení je funkční a nijak 
nevybočuje z běžných postupů tvorby REST rozhraní. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Práce je psána anglicky, ale text je poněkud kostrbatý. Jeho úprava (obzvláště v kapitole Solution) je mizerná (špatně čitelné 
tabulky, reference v rámci textu pouze formou čísla, bez uvedení typu reference). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Zdroje jsou až na dvě výjimky online a většinou jde o dokumentaci srovnávaných knihoven a návody. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Jsem velmi zklamán rozsahem práce. Tvrzení o migraci SOAP rozhraní na REST se ve finále ukázalo být migrací pouhých čtyř 
endpointů. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Výsledné hodnocení je odrazem minimální komunikace studenta během dvou semestrů, nepříliš podrobné analýzy 
a návrhu a malého rozsahu výsledného řešení. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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