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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva má obvyklý rozsah a autor vhodně začlenil přílohu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Obsah jednotlivých kapitol na sebe vhodně logicky navazuje, práce je dobře členěna a pochopitelná.

Co se týče nedostatků, práce obsahuje značné členění textu do podkapitol druhého, třetího i čtvrtého stupně, co
je na některých místech zbytečné (např. vyjmenování PHP frameworků v kapitole 2). Detailní popis zdrojového
kódu např. na stranách 25 a 27 je vcelku zbytečný, bylo by vhodné jej přesunout do příloh. Chybí mi uživatelské
zhodnocení systému, minimálně od členů výzkumné skupiny, pro které byl systém vytvářen. Chybí i odkazy na
přílohy z textu, zejména z kapitoly 6, která popisuje demonstrační aplikaci.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Typografická a jazyková stránka práce je v pořádku, bylo by vhodné ale některé obrázky překreslit anebo

zmenšit, protože jsou rozmazané.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor práce využívá zejména internetové zdroje pro citace, co je s ohledem na zaměření práce pochopitelné.

Používá totiž dynamicky se rozvíjející frameworky a knihovny. Vynechala bych ale programovací příručky (PHP,
MySQL) a příručky pro práci s GITem.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je plně funkční a zohledňuje všechny požadavky členů výzkumné skupiny. Autor vhodně

navrhnul a implementoval detaily systému, systém je z mého pohledu uživatelsky přívětivý.
8. Využitelnost výsledků
 Výstupy práce bude možné využít pro organizaci práce, schůzek a dalších činností výzkumné skupiny

Diagnostika, ale je možné jej použít bez problémů i pro další výzkumné skupiny.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro výzkumnou skupinu Diagnostika. Technická

zpráva vhodně popisuje použité technologie a jednotlivé kroky návrhu a implementace. Jak technická zpráva, tak
realizační výstup jsou na kvalitativní úrovni. V zprávě se nacházejí drobné nedostatky, co se týče prezentační
úrovně (značné členění, nevhodné umístění obrázků) a použité literatury (programátorské příručky). Chybí
uživatelské zhodnocení systému. Celkově zpracování zadaného tématu ale hodnotím jako kvalitní a proto
navrhuji hodnocení B.
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