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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Aktuálnost řešeného tématu       
2. Obtížnost zadaného úkolu       
3. Splnění všech bodů zadání       
4. Vhodnost zvolené metody řešení       
5. Logické členění práce       
6. Úroveň jazykového zpracování        
7. Formální úroveň práce        
8. Práce s literaturou a její citace       
9. Úroveň zpracování teoretické části       
10. Kvalita zpracování praktické části       
11. Dosažené výsledky práce       
12. 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 
A - výborně. 

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

 
Otázky k obhajobě: 
Uvádíte, že výhodou decentralizované crowdfunding aplikace může být to, že by se mohla obejít 
úplně bez poplatků provozovateli. Bylo by nutné hradit pouze poplatky za transakce. Máte 
představu v jaké výši by se mohly pohybovat? 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Práce řeší velmi aktuální téma decentralizovaných aplikací fungujících na blockchain platformě 
Ethereum. Teoretická část stručně uvádí veškeré potřebné technologie pro realizaci části praktické. 
Ta se zaměřuje primárně na oblast smart kontraktů a programování aplikace pomocí jazyka Solana, 
ale rozebírá také implementaci webové aplikace se kterou koncový uživatel interaguje. Navržené 



 

případy užití jsou poměrně obecné se zaměřením na úplně základní funkcionalitu aplikace. 
Navržený prototyp webové aplikace je také z hlediska uživatelského prostředí velmi strohý, ale je 
zřejmé, že hlavní zaměření práce je do oblasti smart kontraktu jako takového, než tvorby webové 
aplikace pro crowdfunding jako hotového produktu. Kritická diskuze je obsažena až 
v samotném závěru, ale přináší relevantní shrnutí výhod i nevýhod a kritických míst, které zvolená 
technologie skýtá.  
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