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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Dle mého názoru se jedná o průměrně obtížné zadání, které bylo beze zbytku splněno.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno, pouze integrace s portálem Facebook je horší, ale student to nemohl nijak ovlivnit

(omezení nových aplikací je na FB dáno aktuální pandemií COVID-19). Tato výtka ale nemá podstatný vliv
a student počítá s integrací s portálem Facebook ihned, jakmile to podmínky umožní.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce má logickou strukturu, rozsahy kapitol jsou obvyklé. Práce začíná stručným úvodem, v kapitole dvě je

analyzován současný stav (tj. aktuálně používané platformy pro komunikaci mezi studenty, jejich silné a slabé
stránky). Třetí kapitola popisuje návrh řešení, včetně popisu rolí v aplikaci a návrhu uživatelského rozhraní. Ve
čtvrté kapitole je stručně představena implementace, v páté potom postup jejího testování. K testování jako
takovému mám několik výtek, největší spočívá v tom, že aplikace nebyla vůbec demonstrována členům SÚ (pro
kterou je systém vyvíjen), testování probíhalo pouze v úzkém okolí studenta. To považuji za potencionálně
problematické.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Úprava technické zprávy je průměrná, některé formulace jsou nejednoznačné (např. "... tohoto systému byl

zvolen programovací jazyk PHP verze 7.4, konkrétně jeho framework Laravel verze 7" a podobné). Práce je
relativně čtivá a neobsahuje gramatické, ani běžné typografické chyby (jednopísmenné předložky na konci řádků
apod.).  

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Literární prameny jsou voleny vhodně se vztahem k tématu práce, citace v práci bez problémů, v souladu

s citační etikou. Většina použitých zdrojů jsou online publikace, student ale používá i několik knih, což oceňuji.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výsledkem práce je funkční webová aplikace, která bude sloužit pro sdílení studijních materiálů mezi studenty

a pro členy SÚ FIT jako administrační rozhraní a centralizované úložiště souborů. Aplikace umožňuje
k jednotlivým předmětům jednoduše vytvářet Google dokumenty a kalendáře, které mezi sebou mohou studenti
sdílet. U každého předmětu je také jednoduché diskusní fórum, které je propojeno s aktuálně používanými
platformami Discord a Facebook. Aplikace je zpracovaná dobře, chválím jednoduché a přehledné uživatelské
rozhraní, ale je škoda, že bylo spíše optimalizováno pro mobilní zařízení (na desktopu s větším monitorem jsou
prvky možná až zbytečně daleko od sebe). Aplikace je komentovaná, generovaná (nebo jakákoli jiná)
dokumentace bohužel chybí.  

8. Využitelnost výsledků
 Práce by měla být využita studenty FIT VUT pro výměnu studijních materiálů a také členy SU (Studentské unie)

FIT.
9. Otázky k obhajobě
 1. Můžete prosím názorně porovnat nutnou údržbu pro portál Fituška a vašeho navrženého řešení? Jak

pracné je připravit na obou platformách další akademický rok.
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Předložená práce je kvalitní a vytvořený produkt (i přes některé slabiny a i přes to, že na něm bude potřeba ještě

pracovat před předáním SU) je dobře použitelný a dle mého názoru bude pro studenty přínosný. Je škoda, že
neproběhlo rozsáhlejší testování aplikace i se zástupci SU před odevzdáním, to mohlo výsledek ještě zlepšit.
Práci hodnotím stupněm B (80b) a doporučuji k obhajobě. 

 

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