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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Obtiažnosť zadania a vytvoreného riešenia hodnotím ako priemernú.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadanie bolo splnené vo všetkých bodoch.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah správy je v obvyklom rozmedzí.

4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práca sa dobre číta. Členenie a obsah kapitol sú vhodné pre tento typ zadania. Oceňujem jasný a podrobný

popis použitých princípov a technológií.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typograficky je práca na dobrej úrovni s minimom gramatických chýb. Vytkol by som len umiestnenie obrázka

2.6, ktorý je umiestnený v strede prázdnej strany.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Použité zdroje sú vzhľadom na tému práce v poriadku. Citačné zvyklosti sú dodržané.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výsledná aplikácia je funkčná a reálne použiteľná. Študentka využíva princípy responzívneho dizajnu a UI

aplikácie je tak čisté aj na mobilných telefónoch, čo je z povahy zadania nutnosť.
Funkcionalita je jednoduchšia a dáva priestor na vylepšenia. Konkrétne by bolo vhodné zmeniť spôsob úpravy
údajov administrátora semaforu, kedy je pri zmene mena potrebné 2-krát zadávať aj heslo, čo je v kontraste
s tým, že aplikácia nepožaduje heslo pri zrušení účtu. Pre určité prípady použitia by sa taktiež hodilo mať viac
možností pre manažovanie fronty (prednostný výber čakajúceho, odstránenie N-tého čakajúceho, ...). Posledná
poznámka sa týka bezpečnosti. Do budúcna by bolo vhodné, aby bola pri prihlásení čakajúceho nutnosť
autentizácie alebo zapojenie CAPTCHA elementu, keďže semafory v aktuálnej verzii sa dajú pomerne
jednoducho zaspamovať.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvorená aplikácia je uverejnená na platforme Heroku a je reálne využiteľná v praxi.

9. Otázky k obhajobě
 V texte práce uvádzate, že testovaním bolo odhalené množstvo chýb. Mohli by ste tieto chyby

konkretizovať?
Prečo ste si na tvorbu aplikácie vybrali Django? Aké výhody oproti ostatným frameworkom poskytuje?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Študentka vytvorila webovú aplikáciu s použitím moderných technológií. Aplikácia je reálne použiteľná

a technická správa má nadpriemernú úroveň. Z hľadiska funkcionality má výsledná práca pár vyššie zmienených
nedostatkov.

 

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