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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání požaduje rozbor datových struktur genealogických dat, vytvoření rozhraní pro osoby nespjaté s výpočetní

technikou a požadavek na propojení výsledného systému s dalšími stávajícími systémy. Ke všem těmto bodům je
snadno dohledatelná literatura a zadaní tak hodnotím jako průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 V rámci rozboru datových struktur (bod 1.) je vybrán pouze jeden zástupce, i když nejrozšířenější, tak v práci

chybí rozbor alternativ pro srovnání. Práce dále obsahuje návrh a implementaci rozhrani splňující požadavky
zadaní.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly pro čtenáře pochopitelně navazují. Kapitola 4 - Implementace

je však velmi deskriptivně zaměřená na popis technologii bez jejich uvedení do kontextu práce.
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Typograficky je práce nad míru kvalitní a bez problémů splňuje všechny požadavky.
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Výběr literatury hodnotím jako slabší, kdy řada návrhových a implementačních rozhodnutí není odůvodněná.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Navržená a implementovaná aplikace splňuje základní požadavky zadání. Zdojový kód je logicky strukturovaný,

ale jen minimálně komentovaný. Výsledky testování uživatelského rozhraní jsou uvedeny jen krátce a provedeny
na malém vzorku uživatelů.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace splňuje základní požadavky zadání a v praxi by mohla být využita jako prezentační prototyp budoucího

systému.
9. Otázky k obhajobě
 Bylo pro aplikaci uvažováno využití i jiného databazového modelu než relačního?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Práce splnujě základní požadavky zadání, úroveň implementace je dobrá avšak testování rozhraní mohlo být

důkladnější. Práci hodnotím stupněm C.

 

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

 

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

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

