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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání považuji za splněné, drobnou výhradu mám k bodu 2, kde integrace e-shopu je pouze letmo zmíněna

a z technické zprávy nevyplývá, že by byla dále uvažována (např. v podobě připraveného API apod.)
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy se pohybuje na spodní hranici rozmezí obvyklého pro diplomovou práci. Zejména návrh

a implementace systému mohly být v některých částech podrobnější, jak uvádím níže.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je srozumitelná a dobře strukturovaná a pokrývá jak studijní část (existující technologie a řešení), tak

praktickou část zahrnující analýzu, návrh systému a jeho implementaci. Některé části mohly být více rozvedeny,
např. u EET je řešeno pouze zotavení z chybových stavů, ale způsob zařazení EET do celého systému (jak a kdy
evidence probíhá, jaké informace se ukládají apod.) objasněn není. Podobně inventura je poměrně detailně
řešena včetně diagramu sekvence, proces prodeje již však takto analyzován není. Kapitola věnovaná
implementaci řeší dílčí detaily a poněkud v ní zaniká celkový obraz řešení.

5. Formální úprava technické zprávy 82 b. (B)
 Po jazykové i typografické stránce považuji technickou zprávu za pečlivě zpracovanou bez významnějších

prohřešků a chyb.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Seznam použité literatury je poměrně rozsáhlý a obsahuje relevantní zdroje. Tyto zdroje jsou v práci řádně

citovány. Drobnou připomínky mám k odkazu [36], který je zřejmě chybně formátovaný.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačním výstupem je aplikace určená k nasazení na pokladnách při prodeji zboží. Ačkoliv tato aplikace

pravděpodobně v žádném ohledu nepřevyšuje obdobné již existující komerční aplikace, je poměrně rozsáhlá,
pečlivě navržená, implementovaná pomocí současných technologií a dostatečně otestovaná. Rovněž uživatelské
rozhraní je dobře navržené a bez problémů použitelné v praxi. Z tohoto pohledu podle mého názoru student
odvedl velmi dobrou práci.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace představuje použitelnou alternativu k existujícím komerčním produktům při prodeji zboží.
9. Otázky k obhajobě
 Vzhledem k tomu, že systém běží na serverech třetích stran, zabýval jste se zabezpečením systému proti

útokům (průnik do systému, DoS útok apod.) a zabezpečením uložených dat?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Pan Krhovský vytvořil poměrně rozsáhlý systém, který je pečlivě navržený, implementovaný a otestovaný a je

potenciálně použitelný v praxi. Přes některé výhrady k technické zprávě uvedené výše považuji výsledek za
mírně nadprůměrný a navrhuji hodnocení stupněm B.

 

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

  
V Brně dne: 17. srpna 2020
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