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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce je nadprůměrně specifická, a zabývá se tématem na které je v Češtině minimum materiálů. Je potřeba

originální myšlení a výzkum, a práce je kombinace informatiky a psychologie, zabývá se tedy programováním
méně než průměrná implementační bakalářská práce.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zcela splněno, bez dalšího rozšíření.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce hojně pojednává o všech relevantních bodech.
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Čtenáři je téma dobře, logicky vysvětleno, a práce je výborně pochopitelná. Na úrovni rozepsané učebnice v

tomto oboru.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Technická zpráva obsahuje drobné jazykové chyby.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Literatura se uspokojivě zabývá každou doménou oboru Uživatelské Spokojenosti, a tam kde nebylo možné najít

dostačující České texty student správně našel ty relevantní v Angličtině.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Práce se věnuje programování velmi okrajově. Kód webové stránky je převážně v nekomentovaném

JavaScriptu, který je jinak funkční a správně napsaný. Není jasné kolik programování udělal student, a kolik je
převzaté.
Technické řešení funguje, student spustil naživo službu odpovídající zadání.

8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší nové poznatky, velmi relevantní v úzkém, ale kvetoucím oboru Uživatelské Spokojenosti.
9. Otázky k obhajobě
 Jak je propojen stack nástrojů které používá Vaše webová stránka?

Proč jste vybral nástroj MySQL, a ne jiný? Jaké jsou jeho výhody?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Studentovo pochopení tématu je na A, a vysvětluje jej v textu také na A. Přestože implementace webového

rozhraní není příliš originální, je kvalitní a funguje dobře. Velmi dobrá práce, která ovšem není čistě
programátorská, zajisté najde využití v praxi. Doporučuji tedy B+ až A-, podle toho zda je student schopný dobře
vysvětlit implementační stránku své práce.

 

V Brně dne: 3. června 2015
  .................................
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