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Objektový návrh elektronického obchodu 

 
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:       
Dle IS STAG nebyl nalezen žádný podobný dokument. Dle IS STAG práce nebyla označena jako 
plagiát.  
 
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): 
Práce přináší objektový návrh elektronického obchodu. Autor využívá jazyk UML pro 
dokumentování návrhu. Práce vychází z provedené rešerše a vyhodnocení vybraných systémů. 
Rešerše  je pojata příliš stručně, stejně tak seznámení s UML. Návrh vlastní funkcionality je 
dokumentován formou analýzy požadavků a modelu případu užití. Samotný návrh přináší sadu 
základních funkcí. Celkové stylistické pojetí a způsob popisu požavků by bylo možné vylepšit. 



 

Totéž platí i o způsobu citování a umístění citací. V modelu případů užití nejsou vždy využívány 
správné vztahy. Model tříd přináš pouze základní koncepční popis. Způsob konstrukce dalších 
modelů - aktivitních a sekvenčních, také neodpovídá zcela standardu UML a ani smyslu modelů. 
Celkově však lze konstatovat, že student naplnil zadání práce.    
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