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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 

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 neukládáte id zákazníka přímo  do tabulky ProduktySeznamOblíbenych? Obecně, co Vás 

vedlo k vytvoření mezi vazebních entit, kde máte počet produktů a id zákazníka? 

2) Proč jste stanovil limit na oblíbené produkty? 

3) Co má za význam idTypParametruProduktu v tabulce Parametry? - Zkuste vysvětlit možnosti 

ukládání různého počtu parametrů k výrobkům.  

 

 

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



 

Student se věnuje návrhu aplikace na hodnocení výrobků. Práce obsahuje rešerši vybraných řešení 

z českého i mezinárodního prostředí. Toto mohlo být rozšířeno o ukázky (screenshoty). Je zde i 

jednoduché srovnání těchto služeb ve formě tabulky. Práce obsahuje i rozbor použitých technologií 

- tento je ale velmi stručný. Práce dále, z pohledu analýzy, obsahuje funkční i nefunkční požadavky 

a případy užití. Realizace je formou modelu základních funkcí aplikace a html šablon. Formální 

úroveň práce je dostatečná. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C-Dobře.  
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