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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práce splňuje zadání v plném rozsahu, práci hodnotím jako středně obtížnou.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student aktivně přistupoval k řešení práce, pravidelně jsme se scházeli a posouvali postupně práci ke
zdárnému dokončení.

3. Aktivita při dokončování.
Přestože student práci průběžně konzultoval, její text a finální forma byla dokončována ve spěchu a
konečný obsah tak nebyl s vedoucím konzultován.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Bakalářská práce se zaměřuje na zaznamenávání a zpracování statistik činností hráčů při
basketbalovém utkání. Výsledný systém zahrnuje klientskou desktopovou Swing aplikaci
komunikující se serverovou částí pomocí webových služeb.

Student sám se několik let pohybuje v prostředí basketbalových zápasů a aplikaci navrhoval s velmi
dobrou znalostí problematiky. Problematika je v práci velmi pěkně shrnuta formou potřeb a
požadavků na systém a je provedena jejich analýza. Horší už je situace s detailním popisem návrhu a
implementace serveru a tlustého klienta. Architektura systému je však v textu srozumitelně shrnuta a
detaily lze dohledat ve zdrojových kódech.

Výsledný systém je velmi dobře použitelný v praxi, je také používán.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.

Práce nepřináší nové poznatky, ale to nebylo ani jejím cílem.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny odpovídají implementačnímu typu práce. Prameny jsou v textu citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Navzdory výtkám uvedeným výše hodnotím práci celkově známkou výborně.

8. Otázky k obhajobě.
Práce se několikrát odkazuje na možnost použití jiných klientů, vysvětlete, jakým způsobem je možné
systém rozšířit na jiné platformy a jaké jsou pro tento scénář silné a slabé stránky vašeho řešení
systému.

výborněCelkové hodnocení:

Bohumín, 19.05.2011 Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.


