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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 prošla kontrolou plagiátorství, které neodhalilo výraznější shodu. 

 

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 diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi 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 byla zpracována ve spolupráci s panem Ing. Burešem z firmy MONET+, ze které vzešlo také 

zadání práce. Studentka příliš nespolupracovala s vedoucím práce, více konzultovala s panem Ing. 

Burešem. Práci jsem měl k dispozici až po odevzdání, proto nebylo možné ovlivnit výslednou 

podobu práce alespoň po formální stránce, což se promítlo především v citaci zdrojů, která není 

podle doporučení. 

Práce je napsána ve slovenštině, proto nemohu ohodnotit jazykovou úroveň práce. 



 

Vyjádření Ing. Bureše: 

Studentka prostudovala zadání a provedla kvalitní analýzu problému. Dodržela stanovený postup  

a zásady pro vypracování. Dokument je dostatečně obsáhlý a praktická část prokazuje, že zvolila 

moderní přístup řešení server - side služeb s pomocí skriptovacích frameworků.  

Studentka dále vytvořila řešení, kterým prokázala, že problematice rozumí a je schopna jej uplatnit i 

v praxi. Na jejím přístupu oceňuji zejména zvolený postup. 

 

Dotazy: 

1. Jakou si myslíte, že má Vámi navrhované řešení výhodu proti robustním systémům na 

platformách .NET a Java? 

2. Dovede Vámi stanovený framework využít zabezpečení komunikace pomocí obousměrného 

ověření přes SSL (ověření klientským certifikátem)? 

2. Můžete zmínit i jiné testovací nástroje, které by šly pro automatizované testování služeb použít? 
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