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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Simulátor splátkového kalendáře byl vytvořen podle zadání a je funkční.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň zprávy není špatná. Nicméně jako práce v informatickém oboru a od budoucího experta v

této oblasti je text příliš zaměřen na počítání úroků a podobných záležitostí týkajících se finančních služeb.
Chápu, že to bylo tématem práce, ale přílišné množství vzorečků, jejich verzí a transformací, zabírají místo
techničtějším aspektům práce. Také kapitola 3.3 na téma zaokrouhlovacích chyb je zajímavá, ale asi zbytečná.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Formální úprava práce není špatná a nenašel jsem v ní nějaké nadkritické množství gramatických chyb.
6. Práce s literaturou 78 b. (C)
 V práci je uvedeno celkem deset pramenů a ty jsou voleny adekvátně k náplni práce. Kromě textů věnujících se

možnostem implementace v JavaScriptu jsou zde hned čtyři publikace věnovány 'finanční matematice'.
Vzhledem k tomu, že uváděné rovnice mi přijdou natolik jednoduché, že by je mohl šikovný student naší školy
odvodit sám, mi tento počet přijde zbytečně vysoký.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup je funkční a je využíván v komerční oblasti. Výsledek je takový, jakým měl patrně být. Tedy že

dělá to, co dělá jiný produkt v Bělorusku a že jej lze použít k 'simulaci' funkčnosti této jiné aplikace. Na
smysluplnost celého takového projektu se budu ptát níže.

8. Využitelnost výsledků
 Zadání bylo vytvořeno tak, aby výsledný produkt byl využitelný v komerční oblasti. To se také povedlo a uživatelé

z HCI potvrzují funkčnost a přínos vytvořeného díla.
9. Otázky k obhajobě
 Nezvažoval jste možnost vytvořit aplikaci tak, že by výpočetní služby využívala od aplikace, která již

existuje? Pokud to v současném stavu není možné, nebylo by lepší zvážit, zda rozšíření původní aplikace
tímto směrem by nebylo smysluplnější, než duplikování všeho v nové aplikaci?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Přestože zadání nevybočovalo svojí náročností z průměru, splněno bylo. Text je poměrně dobrý a aplikace

funknční a přínosná. Celkově volím hodnocení stupněm B na jeho spodní hranici.

 

V Brně dne: 15. června 2015
  .................................
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