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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce se zabývá uplatněním rámce Doctrine 2 pro objektově-relační mapování (ORM) při vývoji webové aplikace

pro zpracování objednávek. Jedná se o průměrně obtížné zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání práce je splněno s drobnou výhradou k bodům č. 1 a 2 zadání, kde bych očekával rozsáhlejší a

podrobnější srovnání více rámců pro objektově-relační mapování.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je 41 vysázených stran od úvodu pro závěr, což je na horní hranici obvyklého rozmezí.

Poněkud nevyvážený je poměr rozsahu kompilační části práce (kap. 2-4 na 27 stranách) a popisu vlastní práce
autora (kap. 5 na 10 stranách).

4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Popis Doctrine 2 a Propel mohl

být členěn jednotně tak, aby bylo možné oba přístupy porovnat, či toto porovnání mohlo být samostatně popsáno.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Z hlediska formální úpravy je technická zpráva bez vážnějších nedostatků. Vytknout lze nevhodnou sazbu

tabulek a obrázků (jejich umístění, formát a umístění jejich popisů, občasné přetečení přes okraje).
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Seznam literatury obsahuje 13 položek, z nichž některé (např. pol. č. 1) nejsou nikde v textu práce citovány a

není tak jasné jejich použití. Místy, zejména v kap. 2.3 "Návrhové vzory", nelze dobře odlišit vlastní úvahy autora
od převzatého textu (lze však předpokládat, že při popisu uvedených návrhových vzorů autor odněkud čerpal, ale
není uvedeno odkud).

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výsledkem práce je funkční aplikace využívající ORM vrstvu Doctrine 2 na Nette rámci. ORM je v aplikaci

použito správně a vhodně. Vzhledem k tématu práce by bylo vhodné, kdyby autor na aplikaci zřetelně
demonstroval jednotlivé rysy ORM tak, jak jsou popsány v práci a požadovány v zadání (zejména využití
dědičnosti tříd a asociací s různou kardinalitou).

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace je jistě použitelná v praxi. Využití teoretických výsledků práce, tedy přehledu rámců pro ORM

a jejich srovnání je však vzhledem k provedení práce nejasné.
9. Otázky k obhajobě
 Jsou nějaké další rámce pro ORM nad PHP? Pokud ano, proč jsou v práci uvedeny pouze Doctrine 2 a

Propel?
Jaké jsou výhody a nevýhody Doctrine 2 a Propel při jejich vzájemném srovnání? Proč jste si vybral
Doctrine 2?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Přestože zadání bylo splněno s drobnou výhradou a technická zpráva vykazuje drobné nedostatky, programové

řešení je funkční a vhodně používá ORM tak, jak bylo vyžadováno v zadání. Navrhuji hodnotit práci stupněm 
dobře (C).
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