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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Webová aplikace se napojí na archiv PS ČR, prezentuje data o hlasováních a poslancích, umožní uživateli na jím

vybranou sadu hlasování reagovat svým hlasem, a pak aplikace zobrazí statistiku shody uživatelových hlasování
s hlasováními reálných poslanců. Zadání odpovídá složitostí požadavkům na BP.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Technická zpráva místy rozebírá banality (např způsob nakoupení doménové adresy) a místy zanedbává

relevantní technické údaje (např uplatnění databáze REDIS). Je obtížné si vytvořit představu o architektuře
systému.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Bez výhrad.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Volba pramenů odpovídá problematice tvorby webových aplikací.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výsledná aplikace je funkční a celkem vkusná. Jako uživatel mám jednu výhradu: v sekci "Kalkulačka" bych

ocenil, kdyby aplikace zobrazila přehled mnou vykonaných hlasování, něco jako rekapitulaci.

Autor provedl předvýběr hlasování, o kterých naznal, že jsou divácky atraktivní. Kdyby se tato práce posuzovala
na sociologických fakultách, tak by zřejmě tento výběr musel být lépe obhájený. Asi bych ho i strukturoval do
nějakých oblastí pro snazší orientaci uživatele. Nicméne oceňuji, že se tímto autor zabýval (kapitola 4.6).

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace je zábavná. Dovedu si představit, že by se zapojila do veřejného prostoru a politické diskuze.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práce Tomáše Majerecha technicky validní, funkční, zábavná, vkusná, společensky angažovaná a zcela zjevně i

autora bavila. Mám výhrady k technické ryzosti technické zprávy - jak jsem už psal výše.

 

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

  
V Brně dne: 25. května 2021

 Hrubý Martin, Ing., Ph.D.
oponent
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