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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat informační systém pro řízení projektů v IT firmě. Důraz byl

kladen na rychlost získávání dat z databáze a jejich zpracování. Zadání lze hodnotit jako obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah technické zprávy (62 normostran) mírně přesahuje obvyklé rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je vhodně členěna a její struktura tvoří dobře provázaný celek. Technická zpráva je psána srozumitelně a

po obsahové stránce nechybí nic podstatného. Více pozornosti mohlo být věnováno kapitole o testování,
například podrobnější popis aplikovaných druhů a výsledků testů.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Formální úprava práce je na dobré úrovni. V textu jsou však často použitá anglická slova dle českého tvarosloví.

Vyskytuje se několik překlepů, chybějící diakritika nebo nesprávný gramatický tvar slova. V textu se často
vyskytuje číselný odkaz na obrázek, kde neodpovídá číslo obrázku v popisce. V popisce obrázků není, v
některých případech, uvedený autor.

6. Práce s literaturou 76 b. (C)
 Seznam literatury čítá celkem 22 titulů, přičemž většina z nich jsou odkazy na web. Je uvedena pouze jedna

odborná kniha staršího vydání. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Seznam
použité literatury obsahuje velký počet zdrojů pokrývajících celou řešenou problematiku. Převzaté prvky jsou
řádně odlišeny od vlastních výsledků. Nejsou však uvedeny odkazy do příloh. V textu práce chybí seznam příloh.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup práce byl předveden oponentce. Aplikace je funkční a připravena pro použití v reálném

prostředí. Ověření výsledného zrychlení získávání dat z databáze a jejich zpracování probíhalo formou měření na
několika různých typech webových stránek systému pomocí nástroje Laravel Debugbar. Hodnoty byly
zaznamenávány a dále zpracovány. Při tomto procesu byl učiněn závěr, že je nově vytvořená alternativa
Eloquents opravdu rychlejší, aniž by ztratila na funkčnosti podstatné pro vytváření běžných webových aplikací. V
textu zprávy, v ukázkách zdrojového kódu, který vytvořil sám student, chybí komentáře s uvedením autora a
datum, případně rok vytvoření.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace je v praxi použitelná. Do reálného, ani zkušebního provozu, zatím nasazena nebyla.
9. Otázky k obhajobě
 V bodu 3. zadání je požadováno, že se máte, při vývoji požadovaného systému, soustředit na

jednoduchost uživatelského rozhraní. Jaká jsou kritéria jednoduchého uživatelského rozhraní a jakým
způsobem jsou ve Vámi vytvořeném systému uplatněna?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Předložená práce obsahuje některé nedostatky týkající se především formální úpravy technické zprávy. Navrhuji

hodnocení této práce stupněm dobře (C).

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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