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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání lze charakterizovat jako jednodušší. Student (dle vlastního výběru) prostudoval vybrané technologie pro

tvorbu webových informačních systémů. Na základě těchto znalostí vytvořil informační systém pro správu turnajů
pořádaných florbalovým klubem Sokol Třebíč. Klíčovým úkolem studenta bylo zajistit, aby systém vhodně
reflektoval značné množství podmínek v pravidlech hry, které se částečně odlišují od běžných pravidel florbalu.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Uvítal bych, kdyby byl v práci lépe popsán proces, kterým byly zjišťovány požadavky, dále pak návrh

uživatelského rozhraní, průběžné testování a komunikace s cílovými uživateli. Rovněž by bylo vhodné provést
průzkum podobných řešení. Některé pasáže, jako popisy některých známých pojmů, by naopak mohly být
redukovány (např. sekce 4.8: Diagram případů užití).

4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Student popisuje práci v následujícím pořadí: použité technologie, specifikace požadavků, návrh a popis

výsledného řešení, zakončeno stručným popisem testování. Vytkl bych mnohdy chaotické odhalování pravidel
florbalu v průběhu textu. Uvítal bych, kdyby byla teorie týkající se pravidel hry strhnuta přehledně na začátku na
jednom místě a poté by se ni student mohl odkazovat v navazujících pasážích práce. Rovněž by bylo vhodné
nejprve specifikovat požadavky a až poté vybírat technologii, která je vhodná pro řešení daných požadavků.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je úhledně vysázená. Obsahuje pouze některé drobné typografické nedostatky (např. chybějící zvýraznění

některých pojmů). Po jazykové stránce bych vytkl skloňování anglických výrazů a neformální vyjadřování.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student vyhledal dostatečné množství zdrojů týkajících se výhradně technologií pro návrh informačních systémů.

Citace jsou v textu řádně označeny. Vytkl bych absenci zdrojů popisujících podobná řešení.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Implementovaný systém je přehledný a intuitivní. Používá responzivní vzhled. Vhodně využívá technologii AJAX

pro uživatelsky přívětivé zadávání údajů během jednotlivých zápasů bez nutnosti znovunačtení stránky. Vytkl
bych zejména způsob grafického zobrazení sestavy, který působí zastaralým dojmem.

8. Využitelnost výsledků
 Implementovaný systém bude využit florbalovým klubem Sokol Třebíč pro přehlednou evidenci statistik.

Vzhledem k faktu, že byla do této chvíle používána ruční evidence záznamů, se očekává, že nový systém
výrazně vylepší současnou situaci.

9. Otázky k obhajobě
 Databáze systému může za jistých okolností obsahovat některé redundantní informace, konkrétně jméno a

příjmení uživatele, hráče a osoby. Je to nutné? Bylo by možné se tomuto problému vyhnout?
10. Souhrnné hodnocení 72 b. dobře (C)
 Bakalářská práce obsahuje některé výše zmíněné nedostatky. Její zadání bylo nicméně splněno. Výsledný

systém působí dobrým dojmem a navíc je plánováno jeho praktické využití. Navrhuji hodnocení stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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