
POSUDEK OPONENTA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKACE

Název práce: Aplikace pro správu a rezervaci kurzů

Jméno autora: Jiří Beneda

Typ práce: bakalářská

Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)

Katedra/ústav: Katedra počítačů

Oponent práce: Zdeněk Buk

Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
(mimořádně náročné – náročněší – průměrně náročné – lehčí – nedostatečně náročné)

Bez dalších připomínek.

Splnění zadání splněno

Posud’te, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uved’te body za-
dání, které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
(splněno – splněno s menšími výhradami – splněno s většími výhradami – nesplněno)

Zadání považuji za splněné.

Zvolený postup řešení A - výborně

Posud’te, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

K postupu řešení nemám připomínky.

Odborná úroveň A - výborně

Posud’te úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné lite-
ratury, využití podkladů a dat získaných z praxe.

Odborná úrověň je odpovídající bakalářské práci.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře

Posud’te správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posud’te typografickou a
jazykovou stránku.

Drobnou výtku mám ke kvalitě některých obrázků (např. 1.1, 1.2 a 1.3) a dále pak k
tabulce 2.1, kde jsou funkční požadavky označeny čísly, ale v předchozím textu jsou uve-
deny pouze v nečíslovaném seznamu a není tak snadné jednotlivé požadavky identifiko-
vat. Jako přehled pokrytí požadavků, ale tabulka postačuje. Jde o drobnější nedostatky,
které ale výsledné dílo zásadně neovlivňují.
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné
práce. Charakterizujte výběr pramenů. Posud’te, zda student využil všechny relevantní zdroje.
Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo
k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a
normami.

Student korektně a vhodně pracuje s referencemi.

Další komentáře a hodnocení

Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických
výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publi-
kačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Student prokázal, že je schopen vytvořit softwarové řešení, které je v praxi použitelné a
používané.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm

A - výborně

Datum: 3. února 2016 Podpis:
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