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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 teoretické části       

9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Nejedná se o plagiát. Shoda byla nalezena pouze na úrovni souborů využitého vývojového 

frameworku. 

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí 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 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

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

Jedná se o bakalářskou práci, která se zabývá novým přístupem k tvorbě aplikací pro mobilní i 

desktopové platformy, označovaným zkratkou PWA. Praktickým výstupem práce je funkční 

mobilní aplikace, čímž student prokázal velmi dobrou znalost technologií, použitých pro vývoj. Ve 

stručnosti lze vyzdvihnout alespoň příkladnou práci s javascriptovými Service Workers využitými 

pro řízení vyrovnávací paměti aplikace či využití návrhového vzoru Atomic Design v rámci tvorby 



 

komponent pomocí frameworku React. Patří se zmínit, že krom spolupráce s vedoucím 

komunikoval student i se zástupci z Odboru marketingu a komunikace UTB ve Zlíně a dále 

studentkou z FMK, jež poskytla design aplikace. Studentovi se podařilo implementovat funkční 

mobilní aplikaci pro uchazeče o studium na UTB, která splňuje požadavky OMK a nahradí tak 

původní již dlouho neaktualizovanou aplikaci. Výsledky své práce student prezentoval také na 

soutěži STOČ a získal 2. místo v kategorii Softwarové aplikace. 
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