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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, předložená bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Strukturu bakalářské práce hodnotím pozitivně, kapitoly na sebe logicky navazují, jejich proporce je
vyvážená a dokument obsahuje všechny povinné náležitosti bakalářské práce. Je uveden teoretický
rozbor dané problematiky i návrhy dílčí praktické realizace.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená práce se zabývá možnostmi využití webových frameworků při vývoji aplikací v jazyce
PHP s důrazem na použití Nette frameworku. Uvedená problematika není jednoduchá a jistě její
nastudování vyžaduje určitou náročnost, jak po stránce odborné, tak i časové. Bakalářská práce
obsahuje 6 bodů zadání, které byly splněny, avšak dokázal bych si představit větší rozsah ukázkových
příkladů. Studentka pracuje s dostupnými vhodnými prameny, na které se odkazuje.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kritickou připomínku mám k poměrně malému zastoupení řešení praktické realizace.
Předpokládal bych při bakalářské práci z oblasti informačních technologií přiloženou vytvořenou
aplikaci, byť třeba jen jednoduchou aplikaci s popisy a návody na tvorbu demonstračních příkladů.
Studentka tyto příklady sice řešila, ale sama v práci popisuje na straně 20, že je již neupravovala a
proto je k práci nepřikládá.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Bakalářská práce nepřináší nové poznatky, ale řeší aktuální problematiku a využívá současná moderní
řešení.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studentka využívá z velké části dostupné elektronické zdroje a prameny. Uvedené technologie jsou
aktuální a v současné době dávají vývojáři přednost možnosti publikace odborné literatury online
před vydáváním tištěných knih. Studentka uvedené prameny pravidelně cituje.

7. Hodnocení formální stránky.
K formálnímu zpracování a jazykové úpravě bakalářské práce nemám žádné kritické připomínky.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou využitelné ve výuce jako podklad pro studium technologií frameworků a vývoje
aplikací. Výsledky práce nijak nesnižuji, přesto bych je nepublikoval, neboť je online dostupných
mnoho odborně zpracovaných pramenů, z nichž vlastně studentka čerpala.

9. Celkové hodnocení práce.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře.
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