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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
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:
Jakým způsobem řešíte ukládání hesel do databáze?.
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Zadání práce je obtížně a vyžaduje výbornou znalost technologií pro tvorbu aplikací klient-server.
Student popsal v teoretické části technologii informačních systémů a ochranu informací a tvorbu
databázových systémů. V praktické části vytvořil analýzu požadavků na aplikaci, návrh a
implementaci databáze a návrh formulářu. Bohužel se mi nepodařilo přeložit aplikaci ani v prostředí
Visual Studio 2012, ani Blend for Visual Studio 2012. V práci se vyskytují drobné nedostatky ve
formátování, například v seznamu literatury. Vlastní aplikace vyžaduje ještě spoustu práce a je
zatím ve fázi návrhu. Předpokládám že student bude ještě na aplikaci pracovat a dokončí ji do

finální podoby. Vzhledem k již zmíněné obtížnosti zadaného úkolu doporučuji bakalářskou práci
k obhajobě a hodnotím ji mezi C-dobře až D-uspokojivě.
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