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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

Jedinou výtku mám k dle mého názoru slabší analýze existujících řešení, kde autor zvolil
dvě  platformy - Facebook Events  a  GoOut,  stručně  je  popsal,  ale  opomenul  provést  v
zadání uvedené porovnání jejich funkcí s formálními požadavky na aplikaci Meet me now!

2. Písemná část práce 70 /100 (C)

Psaní textu bohužel není autorova silná stránka.
Na několika místech je vidět doslovný překlad anglického výrazu do češtiny:
- například "vnější  rámec" nebo "rámec rozhraní" v místech, kam patří  slovo framework.
Vzniká  pak např.  nadpis  kapitoly "Velikost vnějšího rámce" nebo věta  "Rámce rozhraní
totiž  přímo  souvisejí  s  výkonem  produktu".  Jinde  přitom  autor  používá  i  slovo
"framework",
- "posluchač" namísto Listener či  Observer je možná správný český výraz, ale v kontextu
práce, který jinak používá běžně anglické názvy, to působí zvláštně.
Analýza relevantních technologií je na několika místech diskutabilní:
- popisovaná výhoda SPA oproti MPA: "flexibilní a responzivní UI" - nevidím důvod, proč by
to nemohla mít i MPA,
- dále je  popsáno,  že vývoj MPA vyžaduje framework na  BE i  FE a  kvůli  tomu má  vyšší
rozpočet - také nesouhlasím s tím, že by toto šlo generalizovat.
Několik překlepů, například "StaskOverflow".
Diagramy na straně 12 jsou příliš malé.
Také je uvedeno, že SQL je programovací jazyk, to není pravda, je to dotazovací jazyk.



Na  začátku  kapitoly  o  testování  je  uvedeno,  že  "optimální  doba  pro  testování  je  2-3
hodiny" - k tomuto exaktnímu tvrzení mi chybí vysvětlení nebo zdroj.

3. Nepísemná část, přílohy 90 /100 (A)

Vzniklý  kód je  rozumně  strukturovaný,  v  Reactu nejsem  až  tak zběhlý,  abych dokázal
objektivně  hodnotit  jeho  kvalitu,  ale  na  první  pohled  vypadá  srozumitelně  a  dobře
rozšiřitelně.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 92 /100 (A)

Vznikl reálně použitelný prototyp aplikace, autor sám zpracoval kompletní proces vzniku
softwaru, využitelnost zde rozhodně je.

5. Aktivita studenta

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

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

Student  se  občas  odmlčel,  ale  ve  výsledku  hodnotím  aktivitu  kladně,  jelikož  si  sám
ohlídal vše potřebné.

6. Samostatnost studenta

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

Kdybych  tuto  kategorii  mohl  hodnotit  bodově,  tak  100/100,  student  byl  kompletně
samostatný a naše konzultace probíhaly vždy na konkrétní téma či dotaz.

Celkové hodnocení 83 /100 (B)

Text bohužel celkové hodnocení srazil dolů.



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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