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Tvorba desktopové aplikace pro katalogizaci sbírky energetických 

nápojů  

 

Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na jakém relevantním základě jste vybíral použité komponenty (jazyk+databázi)? 

2. Proč jste pro desktopovou aplikaci zvolil jako úložiště MySQL, která vyžaduje instalaci SQL 

serveru. Nešlo by použít např. SQLite a mít elegantnější implementaci bez potřeby instalace 

WAMP serveru? 

3. Když vyberete pro primární klíče MySQL databáze datový typ smallint, jakou máte kapacitu 

tabulky, než Vám "dojdou" indexy? Bude to pro sběratele stačit?  

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Práci hodnotím po jazykové stránce stupněm D, míchají se v ní pasáže psané v trpném rodě a 

osobní úvahy autora psané v "Já myslín, … vidím,,…" formě. Pro přehlednost aplikace chybí např. 

ER diagramy - alespoň základní by v práci být mohly.  
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