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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Tématem práce je návrh informačního systému pro správu fotbalového klubu. Zadání je možno hodnotit jako

průměrně obtížné zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech jeho bodech. Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu a  všechny body

zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro bakalářskou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce je po jazykové i typografické stránce kvalitní, dobře strukturovaná a splňuje všechny požadavky kladené

na bakalářskou práci.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální úprava práce je na dobré úrovni. Objevil jsem pouze několik drobných pravopisných a gramatických

chyb, kterými je chybný tvar ohebného slova, nesprávné použití časů apod.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 V seznamu literatury je uvedeno 30 zdrojů. Všechny použité zdroje jsou také v textu práce řádně odkazovány.

Převzaté prvky jsou, převážně řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Většinou se jedná o elektronické
zdroje a odkazy na PHP tutoriál. Tištěný zdroj byl použit pouze jeden, možná bych zvážil použití i většího
množství tištěných publikací pro teoretickou část.  

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup práce byl předveden oponentovi. Aplikace je funkční a připravena pro použití v reálném

prostředí. Design aplikace je jednoduššího typu, pro tento typ použití je ovšem podle mě zcela dostačující.
Kladně hodnotím i připravenost na mobilní zařízení.

8. Využitelnost výsledků
 Práce má charakter webové aplikace. Hlavním přínosem pro diplomanta je zvládnutí nových technologií

a vývojových prostředků pro vytváření webových aplikací. Využití v praxi si dovedu představit při určitých
úpravách. Nahrává tomu i fakt, že aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s potenciálními reálnými uživateli.

9. Otázky k obhajobě
 Jak složité by pro Vás bylo aplikaci upravit, aby byla využitelná i pro jiné sporty?

Plánujete nějaký budoucí vývoj především v oblasti použití aplikace na mobilních zařízeních?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Jedná se o kvalitní bakalářskou práci, jejíž výsledek je v praxi použitelný. 

Vzhledem ke kvalitě práce navrhuji hodnocení stupněm výborně (A).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Hypský Roman, Ing.
oponent
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