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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Náročnost shledávám v nutnosti se zorientovat v existujících rámcích pro PHP, vybraný se naučit a navrhnout a

implementovat část webového systému, který bude tvořit rozšiřitelný základ pro větší celek.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Chybí bod 6 "Proveďte testování portálu v reálném nasazení" a z bodu 5 chybí podpora obchodování mezi

postavami hry (existuje pouze jednoduchý datový model).
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Kapitoly na sebe sice navazují, ale u některých kapitol je obsah až příliš vágní nebo neúplný, takže některé

závěry nepůsobí důvěryhodně. Například na konci kapitoly 2 jsou nekonkrétní závěry ohledně načítání stránek,
ale chybí jakákoli statistika provozu webu nebo čísla z experimentů. V sekci 3.1.1 a především na obrázku 3.2
jsou uvedeny výsledky srovnání rámců bez popisu metodiky pro stanovení jednotlivých výsledků. V kapitole 4
chybí detailnější návrh vnitřní logiky navržených modulů (především modul Quest a Obchod).

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce obsahuje běžné množství překlepů a pravopisných chyb. Po typografické stránce je až na drobnosti v

pořádku.
6. Práce s literaturou 62 b. (D)
 Po formální stránce jsou studijní prameny i citace uvedeny v pořádku. V literatuře jsou zbytečně použity převážně

školní materiály a články z internetových magazínů. Pro studium látky ohledně návrhových vzorů a zvoleného
rámce je vhodnější odborná kniha. Překvapí úplná absence studijního zdroje pro použitý rámec Symfony 2.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Pokročilé využití PHP rámce Symfony není jednoduché a bylo označeno za příčinu, proč student nezvládl

doimplementovat všechny navržené balíčky (chybí implementace Obchodu). Zbytek implementace je již
realizován dle návrhu a jeví se jako slušně rozšiřitelný, což byl jeden z hlavních záměrů.

8. Využitelnost výsledků
 Implementace je funkční, ale rozsah funkčnosti není ještě dostatečný na náhradu aktuální verze webového

systému. Bude třeba doplnit nejen chybějící balíček Obchod, ale i řada dalších, které nebyly předmětem řešení
této bakalářské práce a budou součástí budoucího vývoje. Ve zdrojových textech jsou některé tabulky pro
generování nových herních postav neúplné.

9. Otázky k obhajobě
 Co zabránilo reálnému nasazení? Byl systém testován alespoň lokálně a jak? Proč o testování není

zmínka v textové části práce?
Jak byla určována např. "náročnost na HW" v tabulce 3.2?
Zdůvodněte, proč nebylo vhodné/možné využití některých existujících balíčků pro Symfony 2
implementujících diskuzní fóra?

10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Text obsahuje prezentační a obsahové nedostatky, ale jinak je čitelný. Implementace je funkční až na nedostatky

zmíněné výše. Pokud bude uspokojivě vysvětleno nesplnění bodu 6, tak dávám známku E.
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