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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva splňuje rozsah, nicméně některé podkapitoly považuji v práci za nadbytečné, stejně tak

rozměrné diagramy, které patří až do příloh.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce je poněkud nevhodně rozdělena do příliš mnoha kapitol a zejména podkapitol. Ty jsou někdy velice malé,

o pár řádcích, a je jich často více na jedné straně. Rozborová část práce nemá dobrou logickou skladbu, působí
neorganizovaně. Obsahuje například velice základní informace, které v práci působí nadbytečně, naproti tomu
jsou klíčové technologie popsány místy až velice povrchně, stejně jako principy fungování aplikací a informačních
systémů. Návrh je rozprostřen přes několik kapitol a popis implementace působí místy až jako komentář kódu.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce je psaná slovenštinou, z toho důvodu nemohu příliš zhodnotit pravopis textu. I tak je ale viditelné menší

množství překlepů a chyb v  interpunkci. Velký počet stran práce je poloprázdných z důvodu špatného
formátování, buď obsahují několik málo řádků textu nebo relativně malý diagram uprostřed. Práce celkově
obsahuje více rozměrných use-case a dalších diagramů, které patří do příloh.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Seznam literatury je rozsáhlý, avšak téměř všechny tvoří online zdroje, dokumentace k jednotlivým frameworkům

či odkazům na blogy, které nelze považovat za věrohodný zdroj informací. Citace jsou v pořádku a převzaté
myšlenky jsou přehledně odděleny od vlastních.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup je zdařilý. Zdrojové kódy na přiloženém CD jsou dobře organizované a obsahují návod na

instalaci a zprovoznění webové aplikace. Zejména si vážím testování aplikace přímo hráči a trenérem místního
fotbalového celku.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o informační systém pro malý fotbalový klub. Po dopracování některých detailů věřím, že bude

použitelný v praxi pro správu malého fotbalového týmu v nékteré z nižších soutěží.
9. Otázky k obhajobě
 

Zvažoval a testoval jste i jiné frameworky než Laravel? Dokážete alespoň zhruba porovnat náročnost vývoje
např. ve Flasku a Djangu?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Realizační výstup je zdařilý a použitelný. Samotná textová část má ale vícero nedostatků, zejména po

typografické stránce. Práci hodnotím celkově za C.

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2019

  .................................
podpis
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