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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 

D - uspokojivě. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Využil jste v práci některý HTML/CSS framework? 

2) Proč jste zvolil SQLLite? 

3) Jak se může uživatel registrovat? 

4) Proč není implementován mechanismus na obnovení hesla? 

5) Jak se přihlásím na konkrétní sraz?  

6) Jaká byla motivace k volbě tohoto barevného schématu aplikace? 

 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 



 

Předložená bakalářská práce se věnuje tvorbě webové aplikace pro sportovní klub - evidenci srazů, 

zápasů a generování soupisek.  Autor se nejprve věnuje rešerši podobných řešení. Rešerše je 

zpracována pouze jako popis jednotlivých aplikací, bez srovnání a vymezení aplikací. Následuje 

stručný výčet použitých technologií a popis (tří) možných útoků na webové aplikace. V práci 

postrádám jasný výčet funkcí dostupných v aplikaci. Jsou zde až následné funkční požadavky a 

scénáře. Aplikace se jeví velmi jednoduše, určitě ji mohlo být věnováno více času. 

Hodnocení grafického provedení  a přehlednosti aplikace je subjektivní, ale toto je na hranici 

použitelnosti.  Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D-uspokojivě.   
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