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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 68 b. (D)
 Zpráva je logicky strukturovaná a dobře pochopitelná. V návrhu by ale bylo dobré lépe provázat obrázky s

textem, aby byl jasnější postup při tvorbě informační struktury. Takto není zcela zřejmé, jaké jsou konkrétní
požadavky na rozhraní (četnost úkolů, opakovaná činnost, počty klientů či ošetřovatelů apod.) a jak tyto
parametry ovlivnily návrh řešeny a konkrétní postupy výsledného GUI. Potřebné teoretické znalosti jsou
představeny průběžně v kapitolách s vlastním návrhem a implementací a jsou spíše stručné. Vyváženosti práce
by prospělo se převzatým znalostem v práci věnovat hlouběji. Některé technické detaily řešení by také bylo
vhodné zmínit v návrhu formou metodického postupu, definovaných metrik apod. (např. způsob výpočtu
nedostupnosti pečovatele, doby přesunu atd.).

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Zpráva má vynikající typografickou i jazykovou úroveň a je zcela bez chyb.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Vybrané studijní materiály jsou relevantní, v rozumném rozsahu a řádně odlišené od vlastních výsledků.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Implementované řešení je postaveno na platformě Laravel. Po programové stránce je velmi kvalitní, vybrané

technologie relevantní a dobře využité, části systému i celek byly pečlivě testovány a řešení je odladěné a plně
funkční. Zdrojové texty jsou logicky strukturované a přehledné. Výsledný systém také obsahuje bezpečnostní
prvky proti nabourání se do systému. Ve zdrojových souborech chybí informace o autorství.

8. Využitelnost výsledků
 Navržený a implementovaný systém je plně funkční, stabilní a pečlivě odladěný. Po odstranění drobných

nedostatků uživatelského rozhraní (např absence korekce ukončení pečovatelské činnosti v terénu při překliku)
je i komerčně využitelný.

9. Otázky k obhajobě
 Jak je navržené GUI škálovatelné? Kolik pečovatelů a klientů lze v aktuálním návrhu efektivně řídit?

Jak systém řeší podsouvání falešných geo-informací? 
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Pan Schauer sledoval reálné potřeby koordinátora pečovatelské služby, podle kterých pak navrhl aplikaci pro

plánování a vykazování činnosti pečovatelů s klienty. Navrhl a vytvořil informační systém a dvě verze klientských
uživatelských aplikací s ohledem na potřeby dvou různých rolí (operátora a pečovatele). Výsledný systém je
dobře navržen a odborně realizován. Pečlivá realizace, dotaženost řešení a spolupráce s reálnými uživateli
markantně převažuje nad zmíněnými nedostatky prezentační kvality práce.

 

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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