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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Jedná se o méně obtížné zadání - na předmětný informační systém nejsou kladeny žádné speciální požadavky

(prostředí, technologie, algoritmy, atp.), toto je ponecháno na vlastní úvaze studenta.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno bez výhrad. Výsledek je důkladně zpracovaný a dobře vizuálně provedený informační systém,

který však nepřekračuje požadavky méně obtížného zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsahem je technická zpráva na horní hranici obvyklého rozmezí, od úvodu po závěr má 56 vysázených stran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Prezentační úroveň technické zprávy je rozporuplná. Struktura je dobrá a jednotlivé kapitoly na sebe plynule

navazují, avšak některé jednoduché části jsou popsány příliš vyčerpávajícím stylem (např. v kap. 6.1 "Kategorie
uživatelů informačního systému" na str. 24, či obecně případy užití v kap. 6), jiné jsou zase příliš stručné (kap. 7
"Návrh řešení") a opakují stejné informace (ER diagram a diagram tříd na str. 36 a 38), přičemž opomíjejí důležité
aspekty (v diagramu tříd zcela chybí metody a návrhové třídy). Na konci zprávy je pak nevhodné spojení popisu
testování se shrnutím práce v kap. 9 "Testování a zhodnocení výsledků".

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Technické zpráva je, až na výjimky, psána spisovným, gramaticky korektním a čtivým stylem (výjimkou může být

atribut Poznámka.uzivatelVitvoril v diagramu tříd na obr. 7.2, str. 38). Po typografické stránce jsou ve zprávě
drobné nedostatky, např. časté zalomení stránky uvnitř výpisu kódu (str. 16-17, 46-47, 47-48), zbytečné volné
místo způsobené chybným umístěním vložených obrázků (str. 28, 31), řádkování seznamu v kap. "Literatura".

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Seznam studijních pramenů obsahuje 30 položek, většinou se však jedná o technickou dokumentaci

implementačních technologií či dokumenty použité pro specifikaci programového řešení. Seznam obsahuje
bohužel pouze jednu odbornou literaturu, a to knihu o UML. Všechny položky seznam jsou v textu práce řádně
odkazovány a je vždy patrný rozsah jejich použití. Studijní prameny jsou uvedeny v seznamu v souladu s
citačními zvyklosti a normami.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizačním výstupem je informační systém s webovým rozhraním pro veřejnost (podoba webové prezentace

organizace) a pro členy organizace (obsluha webové prezentace a evidence dokumentů, aktivit, atp.). Obě
rozhraní jsou graficky zdařilé. Systém je implementován v rámci Nette, jazyce PHP. Výsledek je funkční a splňuje
zadání. Větší výtku mám k technické dokumentaci návrhu realizačního řešení, kde jsou některé části zbytečně
obsáhlé (případy užití) a jiné příliš stručné, či neúplné (např. diagram tříd na obr. 7.2, str. 38, je téměř shodný s
ER diagramem na obr. 7.1, str. 36, a neobsahuje ani metody, ani nepersistentní třídy, např. řadiče,
kontejnery/správce kolekcí, atp.).

8. Využitelnost výsledků
 Výsledný informační systém je použitelný v praxi dle zadání.
9. Otázky k obhajobě
 Která část práce byla z Vašeho pohledu nejsložitější? Vyskytly se v průběhu řešení nějaké zajímavé

problémy?
V diagramu tříd na obr. 7.2, str. 38, jsou u některých tříd atributy user1, user2, ... Pokud tyto atributy
slouží k zápisu uživatelských poznámek k instancím daných tříd, jak by se toto dalo udělat lépe
(dynamicky) s proměnným množstvím takových atributů libovolného pojmenování?
V ER diagramy na obr. 7.1, str. 36, je v entitě KnihaJizd atribut "vlastnik" (typ tinyint). Souvisí tento atribut
nějak s instancí entity Uzivatel? Pokud ano, proč to není cizí klíč? Pokud ne, tak jaký je jeho význam?
V kap. 9 "Testování a zhodnocení výsledků", str. 56, popisujete dosti neformálně testování vyvíjeného
systému. Jak by se v Nette realizovaly jednotkové testy (unit tests)? Proč nebyly použity?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Student nevyužil volnější zadání a vytvořil ne příliš obtížné programové řešení. Technická zpráva, má značné

rezervy. Celkově považuji práci za lehce podprůměrnou a navrhuji ji hodnotit stupněm uspokojivě (D).
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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