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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo navrhnout a implementovat hlasovací systém, který by umožnil zpřístupnit různé typy hlasování

jeho účastníkům online. Jednalo se o firemní zadání, které ovšem dávalo studentovi velikou míru seberealizace.
Student této možnosti naplno využil a s výsledkem práce jsem maximálně spokojen. Kromě základní funkcionality
dle zadání obsahuje výsledný systém množství dodatečných ovšem velice užitečných funkcí, které vzešli z
podrobné analýzy požadavků praxe. Velice pozitivně lze také hodnotit moderní způsob realizace návodu na použití
formou instruktážního videa, o které projevili zájem samotní uživatelé systému.

2. Práce s literaturou
 Student samostatně vyhledal všechny potřebné studijní materiály.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl během řešení diplomové práce iniciativní. Pravidelně konzultoval navrhovaná řešení se svým

vedoucím. Na konzultace byl vždy připraven a dané problematice vždy perfektně rozuměl.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v předstihu. Obsah i výsledky byly před odevzdáním konzultovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 Publikační činnost není známa. Vytvořené dílo je ovšem již delší dobu dostupné v režimu tzv. testovacího provozu

uživatelům. Bylo tak možno získat do práce zpětnou vazbu nejen přímo pomocí dotazů ale i nepřímo formou
monitorování chování uživatelů.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student přistoupil k řešení této diplomové práce velice svědomitě což se odrazilo ve velice kvalitním zpracování jak

textové, tak návrhové a implementační části. Nad rámec samostatně navrhl a implementoval užitečné funkce, které
ve výsledku výrazně převýšili původně předpokládaný rozsah práce. Velice poctivě také student přistupoval k
průběžnému testování implementace ale také i uživatelského rozhraní. Cíle práce byly splněny a byly dosaženy
výborné výsledky, které budou uplatněny i přímo v praxi. Proto navrhuji hodnocení stupněm A (výborně).

 

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

 

V Brně dne: 26. května 2017
.................................

podpis
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