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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 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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jak chápete pojem backend? 

2) Jak je možné ve Vaší aplikaci přidat do nabídky např. mobilní domy? 

 

 

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

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro realitní portál. Teoretická část 

obsahuje rešerši exitujících řešení, tato rešerše se však omezila pouze na dva české a jeden zahraničí 

portál, což je na samotné hranici dostatečnosti. V práci chybí také vymezení oproti existujícím 

řešením. V kapitole „Použité technologie“ by měla obsahovat způsob jakým jsou zvolené 

prostředky použity pro tvorbu aplikace, v tomto případě je to však obecný popis běžně známých 

faktů.  V teoretické části práce bylo vhodné věnovat více pozornosti práci s literaturou a tuto řádně 



 

citovat. Kapitola 5.2 obsahuje základní informace k MVC - toto mělo být v teoretické části. Jako 

problematickou část vidím předložený návrh databáze, který nesplňuje obvyklá pravidla využívána 

při návrh databází.  

Celkově práce vykazuje znaky tvorby na poslední chvíli a bez řádných konzultací. 
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