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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Pro absolventa bakalářského studijního programu by neměl být problém takovouto webovou aplikaci

naprogramovat.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Obsah technické zprávy je navržen dobře. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a práce se celkově čte

dobře. Obrázky 4.3 - 4.6 nezobrazují to co by měly a nemají žádnou informační hodnotu. V celé práci není zmínka
o tom, kde je vlastně možné aplikaci vyzkoušet (adresa aplikace je vidět pouze na screenshotu).

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Text je napsán pečlivě s minimem chyb a překlepů. Typograficky je rovněž vše v pořádku. Technická zpráva byla

vytisknuta ve formátu s aktivními (barevnými) odkazy.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Citované zdroje jsou relevantní a použité dle běžných zvyklostí.
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Výsledná aplikace slouží přesně ke svému účelu. Aplikace je dobře odladěná a funguje i na mobilních zařízeních.

Návrh uživatelského rozhraní je minimalistický a tím použitelný i pro neznalé uživatele. Vhledem k tomu, že se
jedná o mírně složité zadání by výsledná aplikace zasložila alespoň nějaké složitější rozšíření oproti zadání.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace je použitelná a snadno ovladatelná. Mohla ovšem obsahovat rozšíření, která by zvýšila její

využitelnost při zachování jednoduchosti pro uživatele.
9. Otázky k obhajobě
 Nenarazila jste při hledání knihoven na jQuery highlightTextarea? (Dělá přesně to co potřebujete, aniž

byste musela řešit synchronizaci dvou elementů)
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Díky své jednoduchosti je výsledná aplikace použitelná i pro neznalé uživatele. Vzhledem k jednoduššímu zadání

by si aplikace zasloužila nějaké rozšíření, které by posouvalo základní funkcionalitu.

 

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

 

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

podpis
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