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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Zadáním této práce bylo na základě analýzy existujících systémů navrhnout a implementovat e-shop s jednoduchou 
funkcionalitou adaptivního chování. Výsledná aplikace měla být otestována z hlediska funkčnosti, použitelnosti a mělo být 
ověřené implementované adaptivní chování. Jako základ byla studentovi poskytnuta starší bakalářská práce s obdobným 
zadáním. Rozsah práce se mírně zvýšil rozhodnutím studenta implementovat klientskou část pomocí modernějších 
frontendových technologií. 

 
Splnění zadání splněno 
 
Zadání bylo splněno v požadovaném rozsahu. Student přepracoval datový model původní aplikace, rozšířil implementaci 
o nákupní košík a správu objednávek a implementoval zadáním požadované funkce doporučování produktů. Na výborné 
úrovni je zpracována kapitola testování. Za drobný nedostatek považuji to, že chybí některé funkce původní aplikace. 
Například počet položek na skladu a jejich umístění jsou součástí návrhu, ale v implementovaném řešení chybí. Dalším 
problémem je, že zcela chybí reference na původní bakalářskou práci, analýza jejích nedostatků, případně závěrečné 
srovnání obou prací. Nad rámec zadání se student rozhodl implementovat klientskou část aplikace zcela odděleně s 
využitím frameworku React a výměnu dat realizoval přes API backendové části. V textu však zcela chybí popis použitých 
frameworků React a Redux, stejně jako popis souvisejících nástrojů jako npm, Yarn. Rovněž není zdokumentovaný návrh 
API pro výměnu dat. Je škoda, že tyto části v práci chybí, ale zmíněné technologie byly použity nad rámec zadání. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student se řešení věnoval aktivně po celé dva semestry. Na tvorbě aplikace a řešení problémů pracoval dostatečně 
samostatně a svá řešení pravidelně konzultoval na schůzkách nebo emailem. Průběžně také pracoval s SVN repozitářem.  

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Student při řešení práce využil nejen znalosti získané během studia, ale musel se seznámit s řadou technologií. Lépe mohly 
být specifikovány fáze analýzy (v kontextu předcházející BP a komerčních aplikací) a návrhu. V práci jsem nenašel 
vizualizaci návrhu UI klientské části. Také by byl vhodný diagram popisující architekturu všech komponent systému. 
Implementační část obsahuje množství zdrojového kódu, který mohl být uveden v přílohách. Za nedostatečný považuji 
návod na zprovoznění aplikace, které se mi podařilo až po doplnění informací a drobných opravách skriptů studentem. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Sazba práce je v pořádku, byla realizována v systému LaTeX. Gramatické chyby se v textu příliš nevyskytují a text je 
srozumitelný. Rozsah textu je pro bakalářskou práci nadstandardní, což je dáno širokým záběrem tématu, ale 
i nepodstatnými částmi v textu. 

 



 

2/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Seznam použité literatury je rozsáhlý, čerpáno bylo z doporučené literatury a zejména online zdrojů. V citacích zejména 
jiných než online zdrojů jsou drobné chyby. Např. není konzistentní formát jmen autorů, u citovaných diplomových prací 
chybí rok a univerzita. Nedostatkem je chybějící citace výchozí bakalářské práce Petra Dobřičky. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Student prokázal schopnost samostatné analýzy zadaného tématu a následné realizace. Vytvořená aplikace je 
v požadovaném rozsahu funkční. Drobné chyby, chybějící funkce či ošetření vstupů jsou akceptovatelné nedostatky 
a mohou být řešeny v případném budoucím rozšíření.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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