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Vytvoření webové aplikace knihovny 

 
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 
C - dobře. 

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 
Otázky k obhajobě: 
1) Proč jste pro vývoj aplikace zvolila Python a další vybrané technologie? 
2) Proč jsou v datových tabulkách (vyhledávání knih) anglické výrazy? 
3) Je vhodné záznamy o realizovaných výpůjčkách mazat?   
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Práce představuje návrh a realizaci jednoduchého knihovnického systému. V práci postrádám 
diskusi funkčních požadavků. Modely případů užití jsou v nezvyklém tvaru a navíc není jasné, jak 
jednotlivé případy užití fungují, protože v práci nejsou uvedeny scénáře. V práci také chybí model 
tříd, který je logickým modelem struktury, a to zejména při uváděném využití ORM mapperů 
(kapitola 6.2). Popis aplikace (Kap. 9) by si zasloužil více pozornosti a prostoru. Aplikace poskytuje 
pouze základní funkcionalitu, což ovlivňuje její reálnou praktickou využitelnost.   
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