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1. Informace k zadání
 Zadání navazuje na předchozí práci Ing. Krejčího, který vytvořil nový informační portál pro studenty s využitím

technologií Java EE, protože aktuálně využívané fórum je značně zastaralé a studenti už jej téměř opustili.
Studentská unie FIT však neměla člena, který by toto řešení byl schopen nasadit a spravovat, a vznikla tak potřeba
vytvoření nového řešení v PHP. Student navázal na návrh vytvořený v rámci práce Ing. Krejčího a navrhl
a implementoval nové řešení. Vzhledem k rozsahu práce a k potřebě integrace více externích služeb se na
bakalářskou práci jedná spíše o obtížnější zadání. Zadání bylo až na plnou integraci s Facebookem, která kvůli
pandemii nebyla možná, zcela splněno. Trošku škoda je, že ve výsledném řešení není převod dat z aktuálně
využívaného studentského fóra.

2. Práce s literaturou
 Student samostatně aktivně vyhledával relevantní literaturu a elektronické zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student s řešením začal již v roce 2019, nicméně aktivitu soustředil spíše k závěru práce od listopadu do

odevzdání. Ne všechny dohodnuté termíny byly dodrženy, ale v průběhu obou semestrů student konzultoval
dosažené výsledky a samostatně aktivně pracoval. Na konzultace chodil dobře připraven.

4. Aktivita při dokončování
 První verze aplikace byla připravena k nasazení koncem dubna, nicméně to již bylo pozdě na to, aby se ji ve

spolupráci se Studentskou unií FIT podařilo nasadit do testovacího provozu pro větší množství uživatelů. Text
práce byl dokončen ve velmi malém předstihu, nicméně byl řádně konzultován a připomínky zapracovány.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Student s prací začal s velkým předstihem, ale aktivitu soustředil spíše do pozdějších fází práce. Pracoval

samostatně a průběžně konzultoval nejasnosti i dosažené výsledky. V závěru práce bylo málo času na nasazení
a otestování v ostrém provozu, nicméně vytvořené řešení je funkční a text práce byl řádně konzultován
a připomínky zapracovány. Vzhledem k velkému rozsahu práce a samostatnému aktivnímu přístupu studenta
navrhuji hodnocení stupněm B.

 

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

  
V Brně dne: 1. června 2021

 Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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