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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je velmi dobře čitelná, kapitoly na sebe navazují.  Jedinou výtkou je vyšší členění do sekcí a podsekcí

(např. sekce 5.1 by délkou ani významem samostatnou sekci nepotřebovala, apod.).  Také by bylo dobré se
vyvyrovat několikačetnému názvu "Závěr" na konci kapitol a sekcí - úmysl je jasný, jen v tomto případě lehce
matoucí.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 V textu se občas vyskytnou názvy, které by bylo dobré čtenáři vysvětlit (frontend, backend, apod.).

Vtextu se také objevuje často ukázka kódu. Na některých místech je zajímavá - v tom případě bych tuto raději
viděl v samostatné kapitole "Přílohy", jindy zcela zbytečná.
Některé obrázky splývají s textem (např. 3.2, 3.3, 3.4, 4.2).  Obecně je vhodné umístit všechny obrázky/tabulky
nad nebo pod text.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Sekce "Literatura" je poněkud krátka, avšak vzhledem k povaze práce, kdy student využívá on-line dokumentaci,

je vhodně nahrazena odkazy pod čarou. Tam bych ale ocenil tročku detailnější popis.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Aplikace je veřejně přístupná jako WWW služba a je plně funkční.
8. Využitelnost výsledků
 Práce je kompilačního charakteru, avšak byla otestována a je veřejně přístupná, tedy nasazena do "ostrého"

provozu.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Jako kladné hodnotím nastudování problematiky a problémů stávající aplikace a jejich rozšíření a nasazení do

plného provozu. Drobné výhrady mám pouze k technické zprávě.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 3. června 2016
  .................................

podpis
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