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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:       

Práce byla v  IS/STAG posouzena a není plagiátem. 

 

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 

C - dobře. 
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): 

Předložená bakalářská práce obsahuje stručnou rešeřši, popis základních technologií určených pro 

tvorbu aplikací. V analýze požadavků (Obr. 12, 13, str. 31) je nejasný význam generalizace. V 

požadavkovém modelu nelze tento vztah využívat.  Jaký je důvod pro nazvání třetí skupiny 

požadavků jako Obecné? Jedná se o požadavky souvisejících pouze se správou nabídek. U všech 

požadavků chybí jejich podrobnější popis.  



 

Na str. 34 autor uvádí, že aktéři jsou entity vystupující v systému, to však není pravda. Aktér vždy 

popisuje entitu, která je chápana jako vnější a není součást systému.  Na str. 36 je uvedeno, že 

pomocí generalizace jsou zachyceny „balíčky“. Tak tomu však nemůže být. Generalizace zde značí 

potřebu specifické implementace případy užití. Lze ji chápat jako způsob zjednodušení modelu, ale 

nikoliv jako zachycení „balíčků“. V analýze dále postrádám, jak jsou požadavky řešeny případy 

užití a také konceptuální model – model tříd, chybí také realizační pohled. Tento přístup je vhodný i 

z ohledem na fakt, že autor uvádí využití přístupu code-first (str. 61). Předloženou práci jsem neměl 

možnost ovlivnit pravidelnými konzultacemi a byla mi předložena těsně před termínem odevzdání. 

 

 

Datum  20. 5. 2019     Podpis vedoucího bakalářské práce 


