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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Po dohodě se studentem bylo zvoleno zadání, které o více než 10x překračuje doporučených 364 hodin práce studenta,
potřebných k zpracování zadání a sepsání textu BP, student uvádí strávení cca 4 000 hodin nad textem práce a softwarovým
produktem. V rámci úvodní analýzy bylo nutné nejprve popsat procesy, které v zařízeních typu fitness centra, nebo posilovny
probíhají. Na tyto údaje navazuje zpracování analýzy trhu, již existujících řešení a jejich vlastností a to včetně ekonomické
stránky projektu.

Na základě poznatků o možnostech pozicování produktu na trhu a zmapování potřeb daných typů zařízení diplomant provedl
návrh technického řešení systému. Bylo zde nutné navrhnout kompletní datovou i logickou architekturu systému a připravit a
otestovat návrh jeho uživatelského rozhraní. Závěrem je hodnocena finanční stránka projektu.

Zadání hodnotím jako nadprůměrně obtížné především pro nutnost vysoké časové investice studenta. Naopak nároky na
odbornost jsou spíše průměrné, protože práce kladla nároky na povětšinou v praxi rutinně prováděné úkony v rámci vývoje
softwarových produktů a jejich uvádění na trh.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Zadání bylo splněno s výhradami k samotnému textu diplomové práce. Praktická část byla dotažena až do uvedení do
reálného projektu a monetizace softwarového díla, text práce ale vykazuje některé faktografické i obsahové nedostatky.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Po odečtení prázdných stran má práce 63 stran textu a splňuje tedy požadavky na diplomovou práci v tomto směru kladené.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

77 (C)

Popis kritéria:
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.



Komentář:
 Text práce je vhodně členěný, zaměřuje se nejprve na tržní aspekty, návrh řešení, implementaci, testování i nasazení do
produkce. Některé kapitoly jsou však velmi stručné a neodpovídají množství odvedené práce na samotném produktu.
Například kapitola testování by jistě zasloužila podrobněji popsat jak vypadají testovací scénáře, jaké jsou zvoleny metody a
postupy v rámci automatizovaného testování atp. Podobně kapitola implementace se omezuje na stručný popis některých
úkonů při tvorbě softwarového díla.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 100 (A)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 12/2014, článek 3.

Komentář:
 Po formální stránce neshledávám žádných nedostatků.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 82 (B)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. 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.

Komentář:
Student si převážnou většinu studijních materiálů vyhledal sám. Vzhledem k povaze problematiky webových technologií, kde
publikace velmi rychle zastarávají, se jednalo o elektronické publikace u nichž je snazší udržovat je poplatné změnám.
Vytknout je nutno chybějící datum citace u online zdrojů a chybějící citace, které by potvrzovaly závěry vyvozované o situaci
trhu s tímto typem informačních systémů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

70 (C)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
V rámci textu práce by bylo vhodné podrobnější zpracování podkladů pro nasazení a následný provoz aplikace na úrovni
uživatelské podpory, monitoringu, sběru požadavků od uživatelů atp. Naopak výhodná se do budoucna zdá být vysoká
modularita systému, která umožní jeho provázání s dalšími produkty, navíc již v rámci práce jsou popsány některá takto
realizovaná propojení.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Softwarový produkt o kterém tato práce pojednává je aktivně provozován v praxi a slouží svému účelu. Pochybnosti vyvolává
zpracování finančního plánu, kde není započítán náklad na lidskou práci do projektu vloženou a není tak zjevné zda je možné
aby byl při současné cenové politice projekt rentabilní.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

9.    Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

9a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
9b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven (9a).
Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (9b).

Komentář:
Student se softwarovému projektu věnoval v rozsahu výjimečně přesahujícím běžnou diplomovou práci. Výsledek je velkou
měrou ovlivněn jeho cílevědomostí a zaměřením na v praxi použitelný výsledek. Student v průběhu zpracování tématu
přicházel aktivně s novými nápady a aktivně rozšiřoval záběr práce mimo rámec původního zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 80 (B)



Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.

Text hodnocení:
Softwarový produkt vytvořený v rámci této diplomové práce si již stihl získat své místo na trhu informačních systémů pro
fitcentra a posilovny. Bylo realizováno velké množství funkcionalit, rozšiřujících modulů a většina z nich úspěšně uvedena do
ostrého provozu a slouží svému účelu. Dobře zvládnutý po technické stránce je i proces zavádění nových provozoven. Systém
se podařilo otestovat a připravit po všech stránkách pro koncového uživatele. Výjimečná je i celková časová dotace, kterou
student produktu věnoval násobně přesahující nároky kladené na diplomovou práci.

Nedostatky lze shledávat především v textu práce, která mnohé důležité aspekty práce zamlčuje, nebo nedostatečně
obhajuje. Nejvíce obav o budoucnost projektu vzbuzuje především finanční rozvaha, ze které není patrná životaschopnost
projektu bez dalších časových investic autora, které nebude možné honorovat odpovídající finanční odměnou v krátkém
časovém horizontu. V tomto směru také práce nevysvětluje důvody pro vymezení se vůči konkurenci především nízkou
cenou.

Celkově hodnotím 80ti body, což je na spodní hranici známky B, především za rozsáhlost práce a implementaci v praxi,
úroveň textu této práci brání v získání lepšího hodnocení.

Podpis vedoucího práce:


