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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

Písemná část práce splňuje zadání, výhrady mám k menšímu rozsahu praktické části.

2. Písemná část práce 90 /100 (A)

Písemná  část  obsahuje  velmi  kvalitně  provedenou  analýzu  současných  výpůjčních
systémů, navrhuje nutné změny a přehledně zpracovává dostupné low-code technologie
pro implementaci  nového řešení.  Též  část  návrhu a  popisu budoucí  implementace  je
informačně  bohatá.  Postrádám  však bližší  určení  základních  funkčních  a  nefunkčních
požadavků a s tím spojený rozsah implementace, kterého by měla dosáhnout praktická
část práce. To se promítá v kapitole "Testování" uvedené na konci práce, kdy není jasné,
jestli  bylo dosáhnuto všech vytyčených cílů nebo jen části  předpokládané funkcionality.
Po gramatické a věcné stránce je práce v pořádku.

3. Nepísemná část, přílohy 65 /100 (D)

Je škoda, že při  výběru použité technologie padla volba na proprietární a zpoplatněnou
službu Mendix místo otevřeného řešení Budibase, který autorka v textu sama zmiňuje. I
přes to, že by implementace za pomoci low-code nástrojů měla být snazší než za použití
klasického high-code přístupu, je rozsah práce poměrně  malý. Neobsahuje zmiňovanou
funkcionalitu z kapitoly "Návrh řešení" (např. checkboxy, náhledy, schvalování výpůjček) a
implementuje  pouze  skromnou  množinu  funkcí  zmíněnou  v  kapitole  "Minimální
životaschopný produkt". Během zkoušení aplikace byly též nalezeny významnější chyby.



Kladně  hodnotím  aktivní  přístup autorky,  kdy dodatečně  nalezené  chyby opravila  a  do
aplikace se podařilo též zařadit systém jednotného přihlašování pomocí identity ČVUT.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 75 /100 (C)

Práce tvoří zajímavý základ pro možný budoucí rezervační systém, prozatím však pokrývá
jen malou část nutné funkcionality a  bude zapotřebí  ji  rozšířit. Zároveň  bych oceňoval
volbu jiné  technologie,  kterou by mohla  fakulta  provozovat na  vlastním  hardware bez
nutnosti dalších poplatků. 

Celkové hodnocení 75 /100 (C)

Práce nevystupuje zcela jednotně, skládá se z velmi dobře zpracované písemné a naopak
hůře provedené praktické části. Výsledek tak vytváří dojem, kdy bylo velké množství času
věnováno  přípravě  a  zbylo  jen  málo  na  konečnou  realizaci.  Celkově  práci  hodnotím
stupněm C.

Otázky k obhajobě

Jsou  současné,  poměrně  složité  výpůjční  procesy  na  fakultě  vynucené  pouze  interní
směrnicí nebo jde též o naplnění zákona?

V práci  je  zmíněna  bezplatná  verze  použité  platformy  Mendix,  ta  je  však  limitovaná
maximálním množství uložených dat a aktivních uživatelů, kolik by stálo reálné nasazení
pro fakultu?

Po  zkušenostech  s  vývojem  low-code  řešení,  jedná  se  stále  o  rychlejší  a  jednodušší
metodu vývoje než high-code nebo i zde je nutné řešit komplikované problémy?



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.

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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