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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 V zadání není přesně specifikováno, zda má být součásti implementace také navrhnutý způsob propojení

systému pro prezentaci genealogických dat se systémy již existujícími. V případě, že by zadání tuto implementaci
požadovalo, mělo by se dle mého názoru průměrnou obtížnost, v opačném případě by bylo zadání méně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce je dobře strukturovaná a kapitoly na sebe logicky navazují. V práci by však bylo vhodné představit více

používaných formátů pro uchování genealogických dat a očekával bych důkladnější rozebrání návrhu propojení
výsledného systému s již existujícími. Celkový dojem práce snižuje výskyt úseků zdrojových kódů, které nemají
velkou vypovídající hodnotu.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Typografie práce je na dobré úrovni a v textu technické zprávy se vyskytuje jen minimum překlepů. Popisky

tabulek se nachází pod tabulkami místo nad nimi. V práci se vyskytují jednopísmenné spojky a předložek na
konci řádků. Práce nebyla hodnocena po jazykové stránce, jelikož je napsána ve slovenském jazyce.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Literatura je relevantní k textu práce a je odpovídajícím způsobem citována. 
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výsledkem práce je webová aplikace umožňující vyhledávání a přidávání osob, pro které je možné vykreslit

rodokmen. Aplikace je dobře navržená, snadno ovladatelná a použitelná pro cílovou skupinu uživatelů. Autor dále
implementoval možnost zanechávání poznámek k osobám, které by mohly pomoci uživatelům v prohledávání
dalších archiválií. Vytknout se dá vzhled některých ovládacích prvků, což však nemá vliv na celkovou funkčnost.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikaci je možné použít pro prezentaci lokálně uložených genealogických dat, je tedy dobře využitelná pro

ukládaní nebo hledání základních informací o osobách v archiváliích a prohlížení rodokmenů.
9. Otázky k obhajobě
 Propojení Vašeho systému s již existujícími jste zjednodušil za pomoci využití dostupných aplikací pro konverzi

mezi formátem GEDCOM a MySQL. Vzhledem k tomu, že jste tuto část návrhu neimplementoval, proč jste
nevytvořil alespoň propracovanější a uživatelsky přívětivější návrh?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Autor navrhl a vytvořil kvalitní i využitelnou aplikaci pro vyhledání osob, zobrazení jejich údajů, přidávání nových

osob a vykreslení rodokmene. Technická zpráva je i přes několik výtek na dobré úrovni. Navrhuji celkové
hodnocení stupněm B.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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