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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Body 1.-3. jsou vyřešeny sporadicky. Autor sice naimplementoval webovou aplikaci řešící zadání, není již ovšem

zcela jasné, jaké frameworky zvažoval, obeznámil-li se více s postupem návrhu webových aplikací a navrhl-li
řešení jako službu nebo pouze jako aplikaci.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Autor vůbec neodděluje vybrané studijní poznatky, koncepční návrh řešení a konkrétní implementaci. Z takovéto

prezentace vlastního návrhu řešení, které se má opírat o nastudované postupy a technologie, je velmi obtížné
oddělit vlastní přínos, použité principy, koncepci návrhu apod.
Autor v práci také neuvádí ani nějakou analýzu uživatelských potřeb nebo principů, které by vedly k efektivnímu
sebeřízení při řešení projektů. Chybí zvažované možnosti a podložený výběr funkcí výsledné aplikace na základě
otázky: "Co má takový systém uživateli nabízet a jakou formou, aby díky systému uživatel lépe plánoval a
dosahoval svých cílů?".

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Typografická úroveň práce je dobrá. Práce je psána ve slovenském jazyce, takže jazykovou úroveň mohu

hodnotit pouze částečně a zdá se býti dobrá.
6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Množství studijní literatury je na hraně minima a odráží zcela implementační charakter řešení.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Kvalita programového řešení i funkčnost výsledné webové aplikace je na vynikající úrovni. Autor realizoval

moderní webové rozhraní a systém, který umožňuje vedoucím i studentům sledovat postup své práce na
projektu, zapisovat si poznámky nebo plánovat konzultační schůzky.
Zdrojové soubory by bylo vhodné okomentovat, zejména funkce pro správu dat na serveru a řídící funkce na
straně klienta.

8. Využitelnost výsledků
 Implementovaná aplikace je zcela funkční a použitelná pro spolupráci vedoucích a studentů při práci na

projektech. Ačkoliv je vzhled aplikace moderní a přitažlivý, efektivitu a použitelnost rozhraní a realizovaných
funkcí by ukázalo až detailnější testování na uživatelích pracující s aplikací delší dobu.

9. Otázky k obhajobě
 Je řešení navrženo a připraveno jako služba? Pokud ano, jaké funkce služba nabízí?

Jakým postupem byste zjišťoval, že řešení opravdu pomáhá uživatelům v dosahování cílů?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Pan Dovičovič navrhl a naimplementoval webovou aplikaci pro plánování práce při řešení projektů včetně

možnosti plánování schůzek s vedoucím práce nebo zapisování osobních poznámek. Výsledné řešení využívá
moderní webové technologie a je funkční a připravené k použití.
Hlavním nedostatkem práce je studium, které je zaměřené výhradně na technickou dokumentaci, absence
koncepčního návrhu řešení a analýzu uživatelských potřeb nebo postupů dosahování cílů, které by výsledná
aplikace měla realizovat. Toto považuji za velmi důležité u projektů tohoto typu.

 

V Brně dne: 29. května 2015
  .................................
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