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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o průměrně obtížné zadání s dostatečným prostorem pro rozšíření.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Text práce je čtivý, bez zbytečností a s jasnou tématickou linkou. Práci by možná prospělo přehodit kapitolu 2. a

3. (kdy nejdříve řešíme co děláme (návrh) a potom, jak to děláme (technologie)).  V kapitole 2.4 jsou zmíněny
různé přístupy uživatelských testování, chybí však popis toho, které bylo zvoleno a proč.
Kapitola o testování by si zasloužila více pozornosti. Testování bylo provedeno spíše povrchně a pouze pro
studenty. Chybí surové výsledky z dotazníků (přiložené na CD nebo v textu).
U obrázků a tabulek chybí popisky. Čtenář musí tedy vysvětlení zdlouhavě hledat v textu.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je jazykově čistá, s minimem nespisovných slov či překlepů. Nebyly nalezeny žádné zásadní typografické

prohřešky.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Studentka referencuje potřebné zdroje a odkazuje se tam, kde to je potřeba. Před implementací provedla

dostatečný průzkum současného řešení, a snažila se udržet kontakt s realitou a uživateli.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Studentka demonstrovala aplikaci. Ta je též veřejně dostupná.

Kód je psán čistě. Studentka využívá dostupných frameworků a knihoven, takže zbytečně nevymýšlí kolo.
Oponent by uvítal krátké vysvětlení, proč byl zvolen zrovna Ruby on Rails.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Je rozumná šance, že by implementovaný systém mohl být dále

používán některými vedoucími na FIT.
9. Otázky k obhajobě
 * Je možné editaci reportů automaticky zamykat po nějaké časové lhůtě (třeba 14 dní)?

* Můžete podrobněji prezentovat výstupy z testování mezi studenty (např. grafy)?
* Jak obtížné bude plnohodnotné propojení s IS FIT?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Studentka odvedla velmi dobrou práci. Naimplementovala designově pěknou a funkční službu. Návrh vycházel s

existujícího wiki řešení, ale snažil se ponechat jeho funkčnost a jednoduchost. Zároveň však podstatně zlepšil
user experience.
I přes jisté nedostatky v textu hodnotím jako velmi nadprůměrnou práci.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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