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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace „Půjčovna aut“ – serverová strana 
Jméno autora: Artur Sarhsjan 
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 náročnější 
 
Zadání bakalářské práce patří ke standardním náročnějším 

 

Splnění zadání splněno 
 

Bakalářská práce splňuje zadání ve všech bodech. Dokonce v průběhu řešení bakalant navrhoval možná rozšíření, byly 
v práci popsány jako možnost další vylepšení řešení.   

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student byl v půběhu řešení bakalářské práce velice aktivní, dodržoval stanovený harmonogram, přicházel na konzultace 
připravený a sám samostatně inicioval návrhy na vylešení a jejich řešení  

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Bakalářská práce splňuje odborné požadavky kladené na bakalářskou práci a v mnoha aspektech je i překračuje. Aktivně 
využíval  aktuálních informací z odborné literatury a hlavně své bohaté praktické zkušenosti 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Bakalářská práce po stránce formální je vypracována velice dobře a má dobrou typografickou a jazykovou úroveň 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student příkladně získával a využíval dostupné studijní materiály, vždy byly přímo cíleny na řešení bakalářské práce, 
použité bibliografické a webové  zdroje jsou korektně citovány v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Bakalant splnil zadání bakalářské práce na velice dobré odborné, až profesionální úrovni 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Výsledky bakalářské práce svědčí o vysoké odborné praktické úrovni absolventa programu SIT. Velice oceňuji 
návrhy na možná vylepšení. U obhajoby bakalářské práce doporučuji, aby student podrobněji vysvětlil způsob 
komunikace s uživatelskou stranou implementované aplikace (která nebyla součástí řešení této bakalářské práce) 
a principy testování funkčnosti celé aplikace. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.      Podpis: Doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. 


