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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

[1] zadání splněno
▶ [2] zadání splněno s menšími výhradami

[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Student  prošel  dostupné  otevřené  zdroje,  porovnával  stávající  tuzemská  i  zahraniční
řešení. Nad rámec klasické analýzy vypracoval  klastrovou i  PCA analýzu,  která  mu pak
posloužila jako vodítko k volbě parametrů pro hodnocení. Vzhledem k oboru, který studuje
a nemá s těmito metodami zkušenost, velmi oceňuji přístup.

2. Písemná část práce 70 /100 (C)

Čeština nění pro studenta nativním jazykem, a tak některé myšlenkové obraty je místy
složité rozklíčovat. Teoretická část zastává poměrně velký kus textu, nicméně ve většině
případech se jedná o rozepsání dostupných zdrojů a případně  zjednodušených pravních
formulací nutných pro pochopení složité problematiky objektivního hodnocení firem.
Celkově  ale  práce  má  poměrně  jasnou  strukturu.  Vylepšila  bych  kapitoly  ohledně
klastrové a PCA analýzy, jejich dopady na konečné rozhodnutí.
Technická  část  popisující  testování  webového  portálu  by  si  zasloužila  lépe  rozepsat,
vzhledem k oboru studenta. Technická část implementace je popsána do detailu, je vidět,
že se student vývoji věnoval.
Ve vyhodnocení bych uvítala více rozepsat výsledky, zejména pohledy na jednotlivé firmy,
jak se mění výsledné hodnocení, volím-li různé skupiny parametrů a mění-li se vůbec.

3. Nepísemná část, přílohy 70 /100 (C)

SW jako takový:
V  podstatě  úplná  absence  komentářů  v  kodu  (a  to  ani  funkcí)  ,  čímže  je  ztížené



pokračování  v práci  pro kohokoliv další. Taktéž nelze vytvořit ani  základní  automaticky
generovanou dokumentaci.
Nejednotný styl pojmenování proměnných i  názvů funkcí (angličtina, čeština mix). Opět
ztěžuje přehlednost kodu.
Nejednotný code style - něco je pythonic s podrtžítkem (pravni_forma), něco camel case
(createFirm)
České texty jsou uloženy přímo v kodu (hardcoded). Není použitý žádný translate soubor,
či databáze textů.
Složitější pro budoucí úpravy a i překlady.
Technologie jsou pro web vhodné, MVC vzor taktéž. Nedokážu posoudit hloubkově kvalitu
implementace, či optimálnost vybraných frameworků, jelikož se PHP-web vývoji nevěnuji.

Výsledný webový portál  je  sám o sobě  intuitivní,  jednoduchý web, co se rohzraní  týče.
Student  nad  rámec  požadavků  vytvořil  možnost  uivatelské  registrace a  ukládání  si
oblíbených výsledků.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 80 /100 (B)

Student vytvořil web, který aktuálně  není veřejný. Po zveřejnění si dokážu představit, že
by  si  zde  veřejnost  mohla  ověřovat  status  společnosti.  Jako  uživatel  shledávám
zajímavým  to,  že  si  mohu  navolit  několik  parametrů  v  několika  skupinách  dle  svého
uvážení (tj. mohu firmu hodnotit z různých úhlů pohledů). Tyto volitelné parametry mohou
ovlivnit výsledné hodnocení,  a  tak i  sledovat dopady jednotlivých kategorií  na  firmu a
jednotlivé dýsledky ukládat a porovnávat.

5. Aktivita studenta

[1] výborná aktivita
▶ [2] velmi dobrá aktivita

[3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

Student byl poměrně  aktivní. Díky online prostředí jsme dokonce ke konci měli  schůzky
častější, než bychom zřejmě zvládali osobně.

6. Samostatnost studenta

[1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost

▶ [3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Student byl kreativní  ve webové oblasti,  ale na počáteční analýzu, pochopení významů
jednotlivých atributů  apod. bylo potřeba  jej  navigovat více. Přisuzuji  to opět  tomu,  že
čeština není nativní jazyk, a tak vznikala některá mírná nepochopení definic, tedy poté i
nesprávné použití.



Celkové hodnocení 75 /100 (C)

Výsledný web se sám o sobě nezdá býti příliš složitým. 
Mnoho práce bylo odvedeno na analýze v oblasti, o které student nic nevěděl. Informace
posbíral  a  hojně  popsal.  Díky tomu vznikl  pěkný přehled o open datech dostupných o
českých firmách. 
Taktéž scrapovací nástroj sumaziruje tyto open zdroje, není tedy potřeba implementovat
vše po dílčích částech.
Student se potýkal s  celou řadou běžných reálných problémů (unifikace údajů,  prázdné
údaje,  connection  timeout),  pro  testování  vytvořil  velkou  databázi  firem,  která  může
posloužit pro podrobnější analýzu.
Jak student nastínil,  práce  je  vhodná  pro další  rozvoj,  hloubkovou analázu parametrů,
sestavení robustnější modelu. 



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 26/2017, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Aktivita studenta

V  souvislosti  s  průběhem  a  výsledkem  práce  posuďte,  zda  byl  student  během  řešení  aktivní,  zda
dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně
připraven.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.
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