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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Server-side rendering of React applications in enterprise portals 
Jméno autora: Václav Jančařík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Martin Ledvinka 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Téma práce je poměrně náročné, neboť zahrnuje unikátní řešení netriviálního problému v rozsáhlém ekosystému aplikací 
jazyka JavaScript. 

 

Splnění zadání splněno 
Zadání bylo splněno beze zbytku. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
S tímto ryze praktickým tématem přišel student sám. I z tohoto důvodu pracoval po celou dobu samostatně, mým úkolem 
bylo spíše poskytovat mu podporu. Na konzultace chodil student vždy perfektně připraven. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Odborná úroveň práce je vynikající. Student se musel zorientovat v tématech server-side vykreslování webových aplikací a 
portálových řešení. Navíc v ekosystému jazyka JavaScript, kde pro každý úkol existují doslova tisíce alternativních řešení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Práce je napsána velmi kvalitní angličtinou s naprostým minimem překlepů. Logické členění práce je též na velmi dobré úrovni. 
Díky své erudici student občas sklouzává k velmi technickému popisu, který neznalému čtenáři může dělat problémy, ale 
takových částí je naštěstí minimum. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Student využil převážně online zdrojů, což je ovšem vzhledem ke zvolenému tématu pochopitelné. Literatura je rozsáhlá (44 
položek) a správně použitá. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Ačkoliv vlastní implementace není rozsahem nijak velká, zahrnuje v sobě hluboké porozumění tématu a existujícím řešením, 
jichž student při implementaci využil. Po technické stránce  pan Jančařík prokázal vynikající programátorské schopnosti a jeho 
práce jistě najde, i díky své snadné integraci do stávající knihovny, řadu uplatnění. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Kolega Jančařík za mnou přišel s již předem rozmyšleným tématem a plánem, jak svým řešením rozšíří knihovnu 
react-union, na jejímž vývoji se s kolegy ve firmě podílí. Po celou dobu pracoval samostatně a naše konzultace tedy 
měly spíše podobu diskusí nad principy a postupy, které pro svou implementaci zvolil. Výsledná aplikace zcela jistě 
splňuje zadání i plánovanou funkcionalitu, především je ovšem artefaktem s velkým praktickým potenciálem. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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