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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Předmětem práce je vytvoření informačního systému pro Dům Ignáce Stuchlého, který pořádá adaptační kurzy

a jiné skupinové pobyty. Toto zadání pokrývá poměrně široké spektrum různých případů použití a kategorií.
Zadání je možno hodnotit jako středně náročné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 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 85 b. (B)
 Technická zpráva je psána srozumitelně a po obsahové stránce nechybí nic podstatného. Jedinou vítkou je, že

při použití složitějších souvětí, je text místy nesrozumitelný. Musel jsem tuto část tedy číst vícekrát, abych
pochopil, co zde bylo zamýšleno.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 V práci se nachází poměrně velké množství gramatických a typografických chyb. 

chybí čárky nebo spojky mezi větami
občas chybí vysvětlení některých zkratek a pojmů (UC)
některé názvy jsou občas malým a jindy velkým písmenem (Latte)
občas je pojem vysvětlen závorkou v textu (HTML, PHP) a jindy zase poznámkou pod čarou (SQL, CSS,
AJAX)
volil bych psaní v trpném rodu místo první osoby (začátek 5. kapitoly)
v kapitole 5 chybí popisky dvou obrázků

Zvláštní výhradu bych měl k začínání nových vět malým písmenem. Tuto chybu jsem v práci napočítal cca 50x.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 K práci s literaturou nemám v podstatě žádné výhrady. Práce obsahuje 22 zdrojů, poměrně velké množství z nich

je i tištěných. Jedinou výtku bych měl k odkazům, v textu se občas objevuje odkaz před tečkou a jindy za tečkou
([x]. a .[x]). Doporučil bych tento přístup sjednotit.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Student vytvořil poměrně rozsáhlý informační systém, který pokrývá poměrně širokou škálu kurzů a pobytů.

Velice kladně hodnotím také řešení bezpečnosti a testování systému. Celkově tento IS působí profesionálním
dojmem.

8. Využitelnost výsledků
 Tento projekt byl vyvíjen na základě skutečných požadavků Domu Ignáce Stuchlého, proto si myslím, že

využitelnost v praxi se nabízí. Realizovaný výstup je na takové úrovni, že si myslím, že by mohl pokrýt potřeby
této instituce. Otázkou je, zda už byl tento informační systém nasazen v praxi.

9. Otázky k obhajobě
 Byl už Váš projekt nasazen pro potřeby Domu Ignáce Stuchlého? Pokud ano, jaká byla zpětná vazba?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Programový výstup práce je na poměrně vysoké úrovni a i úsilí, kterým jej autor popisuje a vysvětluje ve své

práci, tomu napovídá. Bohužel kvalitu práce trošku snižuje gramatická úroveň. Po zvážení těchto kritérií jsem se
rozhodl práci hodnotit stupněm velmi dobře (B).

 

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