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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání považuji za mírně obtížnější vzhledem k nutnosti do detailu prostudovat architekturu systému Drupal a

integrovat vlastní modul. To může v případě obdobných systémů s otevřeným kódem zejména na platformě PHP
znamenat mnoho praktických těžkostí.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo bez výhrad splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Základní struktura technické zprávy je pochopitelná a logická. V obsahu některých kapitol jsou však pokud jde o

srozumitelnost určité rezervy. Zejména kapitola 4 Návrh obsahuje dlouhé, slabě strukturované kapitoly, kde by
se přímo nabízelo využití diagramů, tabulek a obrázků. Je škoda, že ani návrh vzhledu uživatelského rozhraní
není doprovázen obrázkem a dokonce jednotlivé formuláře a dialogy jsou pouze slovně popsány. Dále postrádám
seznámení s tím, jak v praxi funguje organizace Animefestu. Pojmy jako směna, balík a podobně vlastně nejsou
nikde explicitně vysvětleny.

5. Formální úprava technické zprávy 72 b. (C)
 Po typografické stráce je práce zdařilá a pečlivě zpracovaná. K jazykové stránce mám určité výhrady zejména

kvůli častému používání hovorového jazyka a poměrně hojným chybám ve slovních tvarech.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Seznam použité literatury je přiměřeně obsáhlý a jednotlivé zdroje jsou v textu práce řádně citovány.
7. Realizační výstup 96 b. (A)
 Vytvořené rozšíření systému Drupal je poměrně rozsáhlé a velmi propracované. Rozšiřování tohoto poměrně

starého a nepříliš dobře dokumentovaného systému je obecně náročný úkol, který pan Pokorný zvládl výborně.
Za zmínku stojí i zapracování responsivního vzhledu a v neposlední řadě fakt, že systém byl průběžně oponován
organizátory festivalu bylo tedy nutné řešit mnoho praktických detailů.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený systém byl podle sdělení autora již prakticky nasazen při organizaci festivalu Animefest.
9. Otázky k obhajobě
 1. Mohl byste stručně přiblížit způsob organizace Animefestu v oblastech, které se týkají Vámi vytvořeného

nástroje?
10. Souhrnné hodnocení 86 b. velmi dobře (B)
 Pan Pokorný výborně zvládl praktickou část práce a vytvořil rozsáhlý a dobře implementovaný modul systému

Drupal, který byl reálně nasazen. K technické zprávě mám drobné, výše uvedené výhrady, které jsou nejčastěji
formálního rázu.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2017
  .................................
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