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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 58 b. (E)
 Prezentační úroveň práce je podprůměrná. Rozdělení kapitol na Teorie, Návrh a Řešení sebou nese, že logické

celky jako návrh nebo testování jsou rozseknuty na menší části a místěny do příslušných kapitol. Čtenář tak na
konci práce (kapitola Testování) ztrácí představu o motivaci (která je uvedena v kapitole Teorie). K existujícím
řešením by se hodilo sepsat nějaké shrnutí - třeba formou tabulky.
V textu student popisuje různé frameworky, nicméně v konečné implementaci použije pouze jeden (JQuery) s
omluvou na nedostatek času.
V kapitole Návrh student ukazuje tři návrhy rozhraní (wireframes), ale nikde neuvádí co k nim vedlo. Jedná se o
inkrementální návrh? Na základě čeho?
Realizace se z větší části týká implementace rezervačního posuvníku, což je relativně unikátní ovládací prvek.
V kapitole Testování je rozebrána zpětná vazba od testerů, ale chybí reflexe a konkrétní závěr.
V závěru chybí konkrétní zhodnocení z pohledu dalšího vývoje projektu a návaznost na ostatní projekty.

5. Formální úprava technické zprávy 79 b. (C)
 Nemohu posoudit jazykovou čistotu práce, protože je psána slovensky. Sazba je bez zásadních nedostatků.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student cituje 7 zdrojů týkajících se implementace webu. V textu práce udělal student základní rešerši asi 5

konkurenčních řešení.
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Po vizuální stránce je aplikace pěkná s čistým designem. Množství funkcí je spíše menší. Aplikace plní

zamýšlený účel - tedy možnost registrace a správu schůzkek. Aplikace je psána v čistém PHP, bez využití
dalších knihoven a frameworků (až na JQuery). Čistota kódu odpovídá spíše méně zkušenému programátorovi.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace je nasaditelná v praxi a běžící na doméně zarezervuj.si. Práce je kompilačního charakteru a inovaci

přináší pouze v komponentě rezervačního posuvníku.
9. Otázky k obhajobě
 V návrhu se několikrát objevuje role zdravotní sestry, proč není zohledněna v UseCase?

Proč považujete placenou vezi jako nevýhodu u konkurenčních služeb? Z jakých zdrojů chcete hradit
náklady na provoz vaší služby?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Student naimplementoval jednoduchou, ale funkční aplikaci pro správu schůzek. Aplikace byla psána v čistém

PHP a mám pochybnosti o vhodnosti tohoto řešení pro budoucí rozšiřování a robustnost aplikace. Student
podrobil impementovanou aplikaci základnímu testování 25 uživateli. Prezentační úroveň není příliž logická a
obsahuje zbytečně rozsáhlé a nerelevantní pasáže (např. frameworky).

 

V Brně dne: 11. srpna 2015
  .................................
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