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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 aplikace nenabízí možnost vybrat již jednou uložený kontakt při zakládání nové smlouvy? 

2) Jakým způsobem ukládáte jednotlivé strany smluv a další osoby, jako jsou zaměstnanci apod.? 

3) Jak se uživatel dozví, že má něco podepsat či k vyřízení? 

 

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

Bakalářská práce představuje návrh a implementaci aplikace pro evidenci smluv mezi subjekty. 

Práce je členěna do dvou základních částí. V teoretické části je rešerše tří existujících aplikací, 

odstavec s vymezením přínosu vlastní aplikace a  popis využitých technologií. Praktická část začíná 

analýzou aplikace (funkční a nefunkční požadavky, případy užití). Dále je zde drátěný model 



 

budoucího rozložení aplikace. Aplikace byla realizována v ASP.NET MVC s využitím code-first 

přístupu. Předložená aplikace umožňuje základní evidenci smluv. V práci bych uvítala podrobnější 

popis samotné aplikace.  Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C-Dobře. 
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