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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou menšieho webového portálu. Práca si vyžadovala znalosť viacerých

webových technológií a realizáciu užívateľského testovania.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadanie považujem za splnené, ale analýza výhod a rizík existujúcich riešení je zanedbaná.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je dostačujúci, ale niektoré obrázky považujem za nadbytočné (napr. 2.4 alebo 2.7).
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Text práce je zrozumiteľný a jasne vysvetľuje proces návrhu realizácie webovej služby. Práca je vhodne

doplnená diagramami. Za nedostatok považujem zanedbanú analýzu existujúcich riešení, ktorá sa obmedzila na
2 snímky registračných formulárov bez kritického zhodnotenia.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Formálna stránka práce zaostáva. Obsahuje viaceré gramatické chyby, často sa vyskytujú české formy výrazov

(jazyk práce je slovenčina) a preklepy. V práci sa často vyskytujú nadpisy rôznych úrovní za sebou a pre
diagramy by mala byť použitá vektorová grafika.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práca vychádza z moderných poznatkov UX a pre realizáciu používa vhodné nástroje. V zozname literatúry by

som ocenil viac vyslovene vedeckých zdrojov, ale vzhľadom na povahu zadania je zloženie literatúry prijateľné.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Študentka realizovala funkčný systém s webovým rozhraním pre podporu dobrovoľníctva. Obsahuje potrebnú

funkcionalitu, je jednoduchý a prehľadný.
8. Využitelnost výsledků
 Práca sa svojím zameraním radí medzi praktické aplikácie. V texte mi chýba analýza existujúcich riešení

a zhodnotenie prínosu tejto práce.
9. Otázky k obhajobě
 1. Konzultovali ste svoje riešenie s nejakou dobrovoľníckou organizáciou (napr. Skaut, Červený kríž a pod.)?

Čo ste sa prípadne dozvedeli o ich potrebách?
2. Aké podobné riešenia pre podporu dobrovoľníctva ste analyzovali? Aké majú hlavné výhody či nevýhody

oproti vášmu riešeniu?
3. Plánujete reálne nasadenie?
4. V závere uvádzate "... je potrebné vyriešiť napríklad to, aby užívatelia nepridávali nenávistné alebo

nevhodné recenzie užívateľom navzájom." Ako by ste to chceli vyriešiť?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Študentka vytvorila jednoduché a funkčné riešenie, ktoré zodpovedá zadaniu práce a realizovala základné

užívateľské testovanie. Textová časť je obsahovo v poriadku, aj keď obsahuje formálne nedostatky.

 

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

  
V Brně dne: 18. května 2021

 Veľas Martin, Ing., Ph.D.
oponent
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