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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cieľom práce bola implementácia informačného systému pomocou vhodnej webovej technológie. Zadanie

považujem za priemerne náročné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práca má rozsah približne 50 normostrán, z čoho 10 normostrán tvoria rozsiahle obrázky a tabuľky.
4. Prezentační úroveň předložené práce 63 b. (D)
 Štruktúra technickej správy pôsobí na prvý pohľad relatívne logicky, avšak kapitoly na seba vhodne

nenadväzujú. Autor najskôr popisuje zvolené technológie, návrh systému a až nakoniec sa povrchovo venuje
spôsobu fungovania technológií. Chýba popis celkového fungovania systému, technická správa sa sústredí skôr
na triviálne implementačné detaily, ako napr. zoznam polí tabuliek v databáze, ktorý ale nepopisuje, ako sa
s týmito tabuľkami pracuje.

5. Formální úprava technické zprávy 58 b. (E)
 K úrovni českého jazyka v práci sa neviem vyjadriť, nepôsobí však rušivo. 

Spôsob zvýraznenia pojmov sa zdá byť nezávislý od ich povahy, nakoľko sú niektoré pojmy vysadené rôznymi
spôsobmi v rámci toho istého odstavcu. Spôsob použitia citácii tiež nie je konzistentný, nakoľko sa nachádzajú
pred aj po konci vety a občas v jej prostriedku.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Technická správa používa internetové zdroje, čo považujem vzhľadom k povahe práce za primerané. Niektoré

zo zdrojov, ako napr. [9], však nepovažujem za dostatočne dôveryhodné.
7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Štruktúra zdrojových kódov je logická vzhľadom k použitému frameworku. K väčšine vlastných funkcií je pridaný

komentár v štýle Doxygen vrátane popisu parametrov a návratových hodnôt. 
Informačný systém bol užívateľsky testovaný, nie je však zrejmé, či napr. modul pre  rozvrhnutie stánkov pracuje
s ľubovoľnou mapou v tvare SVG alebo iba jedinou, ktorá bola ukázaná v technickej správe.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná sa o prácu kompilačného charakteru, neprináša teda žiadne nové poznatky. Nakoľko však bola

vypracovaná pre účely festivalu Animefest, má potenciál pre použitie v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 Aké sú rozdiely medzi frameworkom Django, ktorý ste zvolili pre implementáciu, oproti ostatným

doporučeným webovým technológiám? Vďaka čomu ho považujete za vhodnejší pre účely Vami
implementovaného informačného systému?
Prečo ste sa rozhodli pre implementáciu rozloženia stánkov pomocou mapy vo formáte SVG oproti použitiu
priestorovej databázy?

10. Souhrnné hodnocení 68 b. uspokojivě (D)
 Zadanie bolo splnené a realizačný výstup je funkčný. Technická správa však nie je členená logicky a obsahuje

nepresnosti. Z tohto dôvodu hodnotím prácu celkovo ako mierne podpriemernú a navrhujem preto hodnotenie
stupňa D.

 

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