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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace pro podporu Dějepisné olympiády 
Jméno autora: Jaroslav Erben 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Zadání závěrečné práce je návrh standardního prototypu webové aplikace. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Předložená závěrečná práce splňuje její zadání, v práci bych očekával i výsledky zátěžových testů a výsledky praktického 
„ostrého“ nasazení. Tato situace by se musela simulovat, protože v době vypracovávání závěrečné práce Dějepisná 
olympiáda neprobíhala. Provedené testy dostatečně dokumentují funkčnost prototypu webové aplikace. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student pracoval na závěrečné práci od začátku velice samostatně, předkládal průběžně k diskusi varianty řešení a jeho 
snahou bylo vytvořit skutečně použitelnou webovou aplikaci, která bude důležitou podporou dalšího běhu dějepisné 
olympiády. Bez diskuse prokázal student schopnost samostatné tvůrčí práce.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Student s přehledem využil znalostí získaných studiem a prokázal schopnost orientovat se i nových možnostech z odborné 
literatury. Především využíval i své znalosti z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Text závěrečné práce je vypracován pečlivě, struktura je přehledná. Přehlednosti by prospělo i menší počet obrázků, ale 
z hlediska čtenáře je to pohodlné. K typografické úpravě a jazykové úrovni nemám žádné připomínky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student velice cílevědomě získával potřebné informace z nových zdrojů, prameny byly víceméně určeny potřebou řešit 
vzniklé situace. K porušení citační etiky nemohlo z principu dojít, řešení zadání závěrečné práce je jedinečné, zdroje 
uvedeny řádně a jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Výsledky budou použitelné při zajištění Dějepisné olympiády, testy ukázaly, že zadání bylo splněno a je pro své účely 
použitelné. Případné úpravy a modifikace výsledné aplikace bude jistě třeba provést po ostrém nasazení v soutěži, ale ty 
by neměly mít dopad na funkčnost prototypu webové aplikace. Po ostrém a řádném průběhu použití lze předpokládat i 
oficiální doporučení použití organizátorům olympiády. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Výsledky budou použitelné při zajištění Dějepisné olympiády, testy ukázaly, že zadání bylo splněno a je pro své 
účely použitelné. Případné úpravy a modifikace bude jistě třeba provést po ostrém nasazení v soutěži, ale ty by 
neměly mít dopad na funkčnost prototypu webové aplikace. Po ostrém a řádném průběhu použití lze 
předpokládat i oficiální doporučení použití organizátorům olympiády. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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