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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

2. Písemná část práce 91 /100 (A)

Celkově  je  textová  část povedená  a  odpovídajícím  způsobem  popisuje a  dokumentuje
práci  na  projektu  včetně  vysvětlení  a  zdůvodnění  rozhodnutí.  Drobným  negativem  je
přílišná délka.
- Z jazykového hlediska považuji za nepovedené mixování použitých časů v práci.
- Některé formulace jsou příliš složité či nesrozumitelné.
+ Pozitivně hodnotím zdůvodňování rozhodnutí a voleb co se řešení a návrhu týče.
+ Citace  jsou vyhovující  (s  výjimkou několika  odkazů  na  vlastní  tvorbu a  jiné  digitální
podklady, které by bylo vhodnější odkazovat formou poznámek pod čarou).

3. Nepísemná část, přílohy 88 /100 (B)

Praktická část práce splňuje zadání, včetně doplněného SSO přihlašování, které je v textu
zmíněné  jako  možný  budoucí  rozvoj.  Výsledná  aplikace  splňuje  charakteristiky  MVP
nicméně je zde prostor pro zlepšení. Zlepšení by mělo vycházet primárně z rozsáhlejšího
testování výsledné aplikace. Hlavním bodem k otestování v širším měřítku by mělo být
rozvržení aplikace z pohledu struktury organizace funkcí a dat.



4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 91 /100 (A)

Aplikace byla vytvořena primárně pro potřeby grafických laborek, kde je v přípravě pilotní
provoz na  otestování  konceptu. Zájem o podobnou aplikaci  už projevily i  některé další
laborky. Rezervačních systémů  na  kdeco je  bezpochyby k mání  vícero,  nicméně  práce
dobře popisuje a vysvětluje proč je prostředí fakulty specifické a hodí se vytvořit si interní
řešení  vlastní. Zároveň práce ukazuje možnost vývoje interních byznys aplikací  pomocí
low code řešení tak aby byl vývoj urychlen a údržba zlevněna.

5. Aktivita studenta

[1] výborná aktivita
▶ [2] velmi dobrá aktivita

[3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

6. Samostatnost studenta

▶ [1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost
[3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Celkové hodnocení 90 /100 (A)

Výsledná  práce  splňuje  nároky  na  diplomovou  práci  rozsahem  i  úrovní.  Rozsah  je  v
některých  pasážích  až  zbytečně  dlouhý  a  šel  by  zestručnit,  nicméně  text  není
prodlužován  tlacháním o  ničem.  Textové  části  byla  zdá  se  věnována  o  něco  větší
pozornost než vlastní implementaci, ale to je dáno také tím, že rešerše v práci provedená
trvala docela dlouho a implementace už tak v některých ohledech trpěla na nedostatek
času. Praktická  část práce  byla  nicméně  i  po odevzdání  dále  dopracována  a  blíží  se  k
nasazení do pilotního provozu na další semestr, tedy je výsledkem využitelná aplikace s
kterou se dá dále pracovat a rozvíjet ji. 
Práce byla navíc ztížena požadavkem na prověření low code přístupu a pokud možno tak
jeho využití což vyžadovalo větší čas věnovaný rešerši. 
Oceňuji v rešerši zahrnuté pohledy na systémy využívané na jiných školách a posouzení
existujících out of the box řešení.

Přes očividný prostor ke zlepšení, hlavně u implementace, hodnotím za A s ohledem na
specifikum zadání a výsledek v podobě nasazené aplikace. 



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 52/2021, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Aktivita studenta

V  souvislosti  s  průběhem  a  výsledkem  práce  posuďte,  zda  byl  student  během  řešení  aktivní,  zda
dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně
připraven.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.
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