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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat uživatelsky přívětivý informační systém, který by umožnil

evidovat hodnocení pracovníků oddělení kriminální policie. Student podrobně prostudoval legislativu v oblasti
zadávání hodnocení vyšetřovatelů a provedl analýzu stavu ve spolupráci s policejním sborem v obci Revúca. Na
základě požadavků implementoval informační systém založený na frameworku Laravel. Student splnil zadání.
Práci považuji za průměrně obtížnou.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Student nejprve v teoretické části popisuje legislativu hodnocení pracovníků policejního sboru. V druhé části

navazuje analýzou, návrhem, implementací a  testováním. Oceňuji podrobný popis legislativy. Vytkl bych absenci
popisu teorie zabývající se tvorbou webových aplikací (jak je požadováno v zadání), která je nahrazena pouze
popisem použitých technologií v praktické části práce. Rovněž bych ocenil podrobnější popis testování.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Po jazykové stránce bych vytkl zejména velký problém s interpunkcí. Rovněž bych vytkl i typografickou úpravu

dokumentu. V práci se například často objevují špatné typy pomlček nebo chybí mezery. Na obrázky často chybí
reference z textu.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Seznam literatury obsahuje pouze online zdroje reprezentující dokumentace a návody použitých technologií.

Student nicméně mimo jiné referuje zákony, nařízení, vyhlášky a vnitřní předpisy ministerstva vnitra SR, které
uvádí netradičně formou seznamu na začátku druhé kapitoly.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Požadovaná funkcionalita systému byla implementována. Uživatelská přívětivost nicméně v některých případech

nepůsobí moc dobře (layout se rozbije při menším rozlišení, velká tabulka přesahuje šířku stránky, apod.).
8. Využitelnost výsledků
 Informační systém je potenciálně využitelný vedoucím policejního sboru pro hodnocení podřízených pracovníků.

V práci nicméně nebyly zmíněny podmínky, za jakých by mohl nějaký policejní sbor využívat vlastní software.
9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem probíhalo testování? Za jakých podmínek by software mohl být reálně schválen k použití

daným policejním sborem? Je něco takového prakticky reálné?
10. Souhrnné hodnocení 68 b. uspokojivě (D)
 Student podrobně prostudoval a popsal legislativu v oblasti hodnocení pracovníků policejních sborů. Výsledný

informační systém je prototypem systému implementující tuto legislativu. Po formální stránce práce obsahuje
některé výše zmíněné nedostatky. Navrhuji hodnocení stupněm D.

 

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

  
V Brně dne: 4. června 2021

 Hynek Jiří, Ing., Ph.D.
oponent
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