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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o průměrně obtížnou práci, k řešení bylo nutné nastudovat řadu webových technologií a frameworků.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v celém rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je vhodně členěna, kapitoly jsou dobře provázané a čtenáře plynule provádí celým postupem

řešení. Text je relevantní a po odborné stránce kvalitní, práce by ale mohla být vyváženější. Z větší části je totiž
zaměřena na popis implementace, zatímco návrh samotného grafického rozhraní či testy jeho efektivity a
použitelnosti příliš dobře dokumentovány nejsou.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Technická zpráva je kvalitně vysázena, i když ne úplně bezchybně. Práce je psána přiměřeně formálním

jazykem, odhalil jsem sice malé množství jazykových chyb či překlepů, ty ale při čtení nepůsobily nijak rušivým
dojmem. Autor má nicméně sklon psát velmi dlouhá souvětí, která mohou být někdy hůře srozumitelná. Taktéž mi
chybí odkazy na ilustrace v textu a popis funkce některých úryvků kódu.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Řešitel využil velké množství pramenů, ty jsou relevantní a pracuje s nimi korektním způsobem. Podíl "trvalejších

zdrojů" (např. knihy) však mohl být vyšší, byť u implementačního tématu z prostředí webu je použití zejména
online zdrojů pochopitelné.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Student sám kontaktoval oponenta a aplikaci předvedl. Ta sice nabízí pouze relativně základní a nezbytně nutné

možnosti, nicméně se jedná o dobrý základ - je patrný kvalitní návrh s budoucí rozšiřitelností. Taktéž způsob
začlenění vygenerovaného popisu rozhraní do výsledné webové aplikace je propracovaný.

8. Využitelnost výsledků
 V rámci testování výsledné aplikace student oslovil potenciální uživatele této aplikace a dle dotazníků se setkal s

pozitivním ohlasem. Domnívám se tedy, že aplikace by po zapracování připomínek, případně dodání další
funkcionality, mohla být zveřejněna a použita v praxi.

9. Otázky k obhajobě
 1. Návrhu samotného uživatelského rozhraní se v technické zprávě věnujete jen velmi stručně. Popište tedy

hlavní milníky, jak rozhraní vznikalo a jak a proč se změnilo od prvotního návrhu po aktuální podobu.
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Řešitel prokázal dobrou schopnost nastudovat řadu webových technologií a s jejich pomocí vytvořit funkční a

použitelnou aplikaci. Velmi kladně hodnotím kvalitní objektový návrh s využitím návrhových vzorů a znalost
vlastností jazyka Javascript. Technická zpráva je po odborné stránce nadprůměrná, celkový dojem ale kazí
zejména nepříliš přesvědčivé vyhodnocení vyhodnocení vlastností výsledné aplikace. Na ní je nicméně vidět
množství odvedené práce, proto navrhuji hodnocení B.
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