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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Student měl za úkol vytvořit průměrně obtížnou webovou aplikaci pro správu konzultací vyučujících.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce je nadstandardně dlouhá, avšak informačně úplná a neobsahuje přebytečné části. Závěr práce je na

straně 38.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Prezentační úroveň práce je vysoká. 

Kapitoly jsou celistvé, informačně úplné a dobře na sebe navazují. 
Rozsah jednotlivých kapitol je přijatelný.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po formální stránce není práci téměř co vytknout. 

Typograficky je práce na vysoké úrovni, v ojedinělých případech se vyskytují jednopísmenné spojky na
koncích řádků, gramatických chyb je v práci minimum.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor cituje osm publikací o tvorbě, návrhu a zabezpečení webových aplikací a několik online zdrojů. 

Citace jsou v textu použity korektně.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výsledná aplikace je plně funkční a již několik měsíců běží v testovacím provozu. Ovládání aplikace je

intuitivní, fungování bezproblémové. 
Problémem pro budoucí rozšíření by mohl být návrh databáze, který v tuto chvíli nesplňuje ani 1. normální
formu (atomicita hodnot). V současném stavu však návrh DB aplikaci neomezuje a v některých situacích
může být i výhoda.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace je nasazena v testovacím provozu a je využívána vedoucím studenta.
9. Otázky k obhajobě
 1. Kolik studentů reálně používá vámi vytvořenou aplikaci pro přihlašování konzultací? 

2. Jaké procento z nich se zúčastnilo uživatelského testování?
3. V práci píšete o procesu shrnutí v případě rozesílání notifikací, podrobněji vysvětlen však není.

Objasněte prosím proces shrnutí a odeslání notifikací na vhodném příkladu.
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Student vytvořil funkční webovou aplikaci pro správu konzultací, která je již nasazena v testovacím režimu.

Aplikace je intuitivní a plní svůj účel. Text práce má minimum nedostatků a je na vysoké úrovni. Práci hodnotím
celkově stupněm B.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................

podpis
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