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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání hodnotím jako průměrně obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Zadání bylo splněno, avšak s výhradou ke způsobu realizace požadavku z druhé poloviny bodu

3 zadání ("funkčnost ověřte na vhodně zvoleném vzorku dat") - sada zvolených projektů/úkolů se mi jeví
jako neuspokojivá, metoda testování funkčnosti řešení spolu s metodami sběru a vyhodnocení dat pak 
nejasné, s diskutabilními, téměř nepodloženými závěry k ověření funkčnosti navrženého řešení a 
neuspokojivým způsobem prezentace těchto závěrů (viz kapitola 7, str. 37).
Výhradu mám také ke způsobu realizace bodu 2 zadání, části týkající se správy a kontroly úkolů
v pracovních skupinách; způsob realizace tohoto bodu je nejasný a diskutabilní - narozdíl od projektů
se v technické zprávě zmínka o pracovních skupinách hledá velmi obtížně.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Logická struktura technické zprávy je dobrá, její jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují a přispívají k její 

velmi dobré čitelnosti. Prezentační úroveň a čitelnost však např. kazí zbytečně velké či nevhodně
umístěné obrázky, na mnoha místech scházející odkazy na obrázky v souvisejícím textu či opakující se, dříve
sdělené informace.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 V celé technické zprávě se vyskytuje zejména množství různých překlepů, jazykových prohřešků či drobných

nepřesností, které zhoršují čitelnost a kazí dobrý dojem z práce.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Informační zdroje použité v technické zprávě jsou, vzhledem k tématu a zadání práce, velmi vhodně zvoleny, 

pokrývají problematiku řešenou v rámci práce a v technické zprávě je na ně odkazováno způsobem
umožňujícím řádné odlišení prvků vlastních od převzatých.

7. Realizační výstup 69 b. (D)
 Realizačním výstupem práce je webová aplikace, implementovaná pomocí C# a ASP.NET, pro

týmovou spolupráci a správu úkolů v rámci konkrétních projektů.
Realizační výstup práce je, s výtkou k řešení správy a kontroly úkolů v pracovních skupinách, funkční
dle požadavků zadání; vlastní řešení je vhodně navrženo, dekomponováno a přehledně rozmístěno do
dílčích, komentovaných zdrojových souborů.

8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup práce je sice, v rozsahu daném zadáním práce, použitelný již nyní, nicméně lze jej spíše 

chápat jako velmi dobrý, rozšiřitelný základ případného budoucího systému pro týmovou spolupráci a
správu úkolů; jeho současnou verzi by bylo vhodné rozšířit o podporu pro odhad/výpočet mezd, nákladů na
projekt, zobrazení dalších typů výkazů, analýz a statistik, širší exportní/importní možnosti aj.

9. Otázky k obhajobě
 Proč je za nejmenší časovou jednotku plánování úkolů zvolen jeden den?
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Vzhledem k tomu, že

zadání, které hodnotím jako průměrně obtížné, bylo splněno s výhradami,
realizační výstup práce je, s výtkou, funkční,
celková kvalita zpracování technické zprávy je spíše podprůměrná,

navrhuji ohodnotit práci jako celek stupněm D.
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