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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Student měl za úkol navrhnout a implementovat portál pro komunikaci studentů FIT VUT nahrazující současné

komunikační kanály (Facebook) i ty starší (Fituška, Studentská skritpta, Fitátor, atd.).
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je nadprůměrně dlouhá. 

Závěr práce je na straně 70.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má logickou strukturu. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují.

Nejvíce prostoru je věnováno návrhu systému (33 stran), který značně přesahuje další kapitoly. U práce
tohoto typu je to však přijatelné.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce obsahuje minimum gramatických chyb a překlepů.

Po typografické stránce není práce špatná. Pouze bych pro ukázky kódů raději volil označené prostředí
(např. Listing) než pouhé vložení do textu. 
Dále by bylo vhodné přeformátovat některé obrázky, aby v textu nevznikala prázdná místa.
Tištěná práce má nestandardní okraje a celkově je umístěna v horní části stránky.
Kladně hodnotím vložený arch A3 s návrhem systému (str. 31).

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autor cituje převážné on-line zdroje, dále jednu publikaci o agilním modelování. Postrádám citace např. o

návrhu webových aplikací, jejich UI/UX. 
Citovány jsou převážně technické dokumentace jednotlivých použitých technologií.
Citace jsou v textu použity korektně.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výstupem práce je webový portál pro komunikaci studentů, který je nasazený v testovacím provozu.

Návrh aplikace byl zaměřený primárně na backend. Frontend je nyní pouze v základním zobrazení a do
budoucna bude žádoucí jej upravit.

8. Využitelnost výsledků
 Webová aplikace běží v testovacím provozu a může být využívána studenty.

Limitujícím faktorem je nemožnost propojit aplikaci s diskuzními skupinami na sociální síti Facebook z
důvodu změnění podmínek pro využívání Facebook API.

9. Otázky k obhajobě
 1. Systém implementuje možnost automatického mazání příspěvků po definované době. Nicméně příspěvek

může být aktuální pro uživatele i po uplynutí této doby. Jaké by bylo vhodné řešení této situace, aby však
zůstala funkce automatického mazání zachována?

2. V návrhu aplikace popisujete možnosti synchronizace dat Facebook <-> studenstký portál. Jakým
způsobem by v případě funkčního přístupu synchronizace pracovala? Demonstrujte prosím vhodnou
ukázkou.

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Student implementoval poměrně složitou webovou aplikaci pro komunikaci studentů FIT VUT. Při vývoji byl

primárně kladen důraz na backend aplikace, který implementuje mnoho funkcí. Po doladění designu může
aplikace bez problému sloužit svému účelu.
Práci hodnotím celkově stupněm B.

 

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