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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno. Výhrady mám k první části bodu 1, kdy problematika tvorby botanických herbářů a jejich

digitalizace není v práci explicitně rozebrána. Relevantní části jsou však zmíněny v rámci sběru požadavků a
částečně v úvodu.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy se blíží horní hranici rozmezí obvyklého pro bakalářskou práci. Na druhou stranu

kapitolu 3 nepovažuji v tomto rozsahu za úplně relevantní vzhledem k zadání, ačkoliv svědčí o pečlivém přístupu
k řešení problému.

4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva má logickou strukturu a pokrývá jak teoretickou část tvorby aplikací tak i návrh a implementaci

výsledné aplikace. Analýza problematiky mohla být podle mého názoru provedena detailněji, zejména z hlediska
předpokládaného způsobu práce s herbářem. Poněkud také postrádám výše zmíněnou část věnovanou
herbářům obecně. Na druhou stranu implementační řešení je popsáno velmi podrobně.

5. Formální úprava technické zprávy 82 b. (B)
 Po jazykové a typografické stránce je práce velmi dobře zvládnutá.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Seznam použité literatury je přiměřeně rozsáhlý a pokrývá kompletně relevantní oblasti informačních technologií.

Na druhou stranu poněkud postrádám jakékoliv zdroje z oblasti botaniky či tvorby herbářů. U některých obrázků
by bylo vhodné explicitně označit zdroj (např. obr. 5.1 na str. 22).

7. Realizační výstup 92 b. (A)
 Výsledná webová aplikace je plně funkční, je systematicky navržena a velmi pečlivě implementována. Jsou

využity současné technologie pro tvorbu podobných aplikací. Rovněž část detekce plagiátů je technicky pěkně
řešena.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace byla podle technické zprávy navržena pro výukové účely a je podle mého názoru pro tento

účel plně použitelná.
9. Otázky k obhajobě
 1. Mohl byste objasnit, jaké a jak organizované jsou informace v běžných herbářích a jak tomu odpovídá

výsledná aplikace?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Výsledkem práce pana Semmlera je velmi kvalitně zpracovaná výsledná aplikace, která může být nasazena v

praxi. K technické zprávě mám některé výše uvedené výhrady, zejména prvnímu bodu zadání byla věnována
velmi malá pozornost. Přesto však považuji práci za velmi dobrou a navrhuji hodnocení stupněm B.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................
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