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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vladislav Rudenko 
Jméno autora: Internetový obchod s adaptivními prvky 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Miroslav Macík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úkolem studenta bylo provést analýzu možností adaptivního přizpůsobení UI/obsahu internetových 
obchodů. S využitím existujícího základu měl navrhnout a implementovat elektronický obchod nasaditelný 
na cloudoých PaaS platformách. Výsledné řešení mělo umožnit adaptaci UI a doporučování zboží na základě 
chování zákazníka. Výsledné řešení mělo být ověřeno z hlediska funkčnosti, použitelnosti a adaptivního 
chování. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Student splnil všechny body zadání. Rozsah práce je dostatečný. Výsledné řešení ale z hlediska adaptace implementuje jen 
doporučování zboží na základě předchozího chování zákazníka/zákazníků. Konkrétně se jedná o zobrazení nedávno 
prohlédnutých produktů, doporučených produktů (produkty z kategorií, ze kterých zákazník něco již koupil) 
a nejprodávanějších produktů v obchodě.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení považuji za správný. Práce obsahuje poměrně kvalitní analytickou část. Návrh řešení obsahuje 
všechny základní formální prvky. V této části ale postrádám lepší argumentaci pro jednotlivá tvrzení (z čeho vycházení 
funkční požadavky, případy užití …). 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je dobrá až velmi dobrá. Student prokázal znalost a zvládnutí řady technologií pro vývoj klientské a 
serverové části aplikací. Práce obsahuje poměrně kvalitní analýzu. Výsledné řešení bylo v souladu se zadáním otestováno 
jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska použitelnosti a adaptivního chování. U testování použitelnosti bych uvítal 
otestování aplikace s menším množstvím zjevných chyb.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána česky, její rozsah překračuje zvyklosti pro bakalářské práce. V práci se vyskytuje menší množství použití 
slangových výrazů (např. „byly namokovány“), což ale nemá významný vliv na čitelnost práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
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odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje 34 referencí, základní citační pravidla byla dodržena. U převzatého obrázku 5.1 je uveden zdroj, ale není 
explicitně uvedeno, že by byl převzat. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Zadání práce bylo průměrně náročné, student předložil poměrně rozsáhlou bakalářskou práci, která prokazuje jeho 
schopnosti samostatně pracovat na řešení komplexních problémů.  
 
Otázka: Jaké další možnosti adaptace byste navrhl na základě sledování chování zákazníka? Jak by se tyto 
možnosti změnily, pokud byste měl k dispozici komplexní uživatelský model z více zdrojů? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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