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1 Náročnost a další komentář k zadání

Hodnocení: 3 – průměrně náročné
Zadání hodnotím jako průměrně náročné. Jedná se o implementační práci zaměřenou

na implementaci webového uživatelského rozhraní. Součástí práce jsou uživatelské a funkční
testy.

2 Splnění zadání

Hodnocení: 1 – splněno
Zadání bylo zcela splněno. Z textu závěrečné práce není zřejmé, zda byla doporučení

popsaná v kap. 6.5 zapracována do výsledné aplikace.

3 Rozsah písemné zprávy

Hodnocení: 1 – splňuje požadavky
Písemná zpráva splňuje požadavky na bakalářskou práci. Všechny části písemné zprávy

jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné.

4 Věcná a logická úroveň práce

Hodnocení: 90 bodů A
Práce je přehledná a dobře čitelná. Autor v Závěru uvádí, že práce obsahuje nedodělky.

Nikde není uveden důvod pro existenci těchto nedodělků.

5 Formální úroveň práce

Hodnocení: 80 bodů B
Práce obsahuje únosné množství překlepů a chyb. Občas se v textu objeví nesmyslná věta.

Nesouhlasím s tvrzením: "Předpokládá se, že uživatelé aplikace nebudou mít zkušenosti s



aplikací podobného typu a jejich počítačové dovednosti by tudíž měli být rozdílné."na str.
22 (a před "a jejich"chybí čárka). Motto a odkazy vzorového uživatele na str. 19 při čtení
čitatele osvěží.

6 Práce se zdroji

Hodnocení: 75 bodů C
Překvapivě mezi zdroji chybí kniha doporučená vedoucím práce. U knižních zdrojů chybí

ISBN.

7 Hodnocení výsledků, publikační výstupy a ocenění

Hodnocení: 85 bodů B
Rozhraní je dobře navrženo, implementováno a otestováno. Bohužel není podle autora

možné toto rozhraní produkčně nasadit.

8 Komentář o využitelnosti výsledků

Návrh rozhraní a jeho implementace je přínosem k celkovému projektu a umožňuje jeho další
rozvoj.

9 Celkové hodnocení

Práce splňuje zadání. Návrh a implementace rozhraní je kvalitní. Bohužel není možné vý-
sledky práce v současnosti produkčně nasadit.

Práci hodnotím 85 body (B – velmi dobře).

10 Otázky k obhajobě

• Jaké důvody způsobily existenci nedodělků v závěrečné práci str. 37?

• Proč autor nepoužil literaturu doporučenou vedoucím práce?

V Yellowstone 9. června 2015 Ing. Jan Kubr


