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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. Zůstává otázkou, co bylo míněno formálním popisem jádra systému v bodě 3

zadání, nicméně zvolený popis je podle mého názoru dostatečně formální na bakalářskou práci a cíl zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro bakalářskou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 74 b. (C)
 Technická zpráva je dobře strukturovaná a dává jasnou představu o základních aspektech vytvořeného systému.

Poněkud ovšem postrádám popis implementačních detailů. Některé prvky systému (např. editor šablon) jsou
poměrně komplexní a považoval bych za vhodné ozřejmit zvolené technologické řešení. Totéž platí o serverové
části systému: způsob implementace v PHP, zvolená databázová vrstva a další detaily zůstávají nevysvětleny.

5. Formální úprava technické zprávy 88 b. (B)
 Z jazykového a typografického hlediska je práce velmi zdařilá.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Seznam použité literatury obsahuje přiměřený počet relevantních zdrojů, které jsou řádně citovány. Na druhou

stranu na některých místech textu citace zřetelně chybí. Např. tvrzení o systému WordPress (kap. 2.1, str. 5) by
měla být něčím podložena.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výsledná aplikace je velmi rozsáhlá, pěkně navržená a pečlivě implementovaná. Za zmínku stojí promyšlená

koncepce komponent i zabudovaný vizuální editor šablon.
8. Využitelnost výsledků
 Systém je obecně využitelný pro správu obsahu na WWW.
9. Otázky k obhajobě
 1. Mohl byste podrobněji popsat, jaké technologie byly využity při implementaci editoru šablon, jak je

výsledek editace popsán a jakým způsobem je zde využita technologie AJAX?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Výsledkem práce pana Horkého je rozsáhlý a propracovaný webový systém pro správu obsahu. Technické

zprávě lze vytknout pouze nedostatek technických detailů v některých částech. Výsledný dojem z práce je však
podle mého názoru vysoko nad průměrem a navrhuji proto hodnocení stupněm A.
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