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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Jak po stránce textové, tak aplikační bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Všechny části obsaženy a běžným způsobem zpracovány.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň na dobré stránce. Text je pochopitelný, dobře stavěn. Tu a tam sice obsahuje části, které

nejsou podstatné, nebo naopak nedokresluje některé části dostatečně, ale nedomnívám se, že by to vedlo k
zhoršení čitelnosti.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Minimální počet jazykových prohřešků, snad dva zásadnější - užívání anglických slov, jako českých, a dále

číslované sekce složené prakticky jen z odrážek.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Literatura je volena v zásadě dobře - jediná možnost, jak studovat systém Caché, jsou zdroje na stránkách

tvůrce, fy InterSystems, ale proč je někde volena WikiPedia, když je původcem InterSystems, tomu asi
neporozumím.  Jinak odkazy by se mohly vyskytnout i na několika dalších místech textu, ale nepovažuji to za
nijak závažné.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup mi byl předveden - instalaci SŘBD Caché jsem nepodstoupil. Fungoval, zdrojové texty mají

správnou hlavičku, pro neznalého člověka jdou však nečitelné, díky syntaxi implementačního jazyka Caché.
Nemyslím si však, že přemíra komentářů by byla na místě. Jediná drobná výtka je k tomu, že se moc nepočítá s
náročnými úkony na serveru, které mohou zablokovat UI.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledek je prakticky využitelný pro práci se SŘBD Caché na nejnižší datové úrovni přes www prohlížeč a

vzdálený přístup.
9. Otázky k obhajobě
 Jak by se dala uspokojivě řešit situace, kdy úkol na serveru bude trvat delší dobu, než je pro uživatele schůdné,

aby bylo blokováno UI?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Pěkná bakalářská práce standardně zpracovaná a drobné nedostatky jsou vykoupeny nutností nastudovat

netradiční implementační jazyk SŘBD Caché.
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