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Hodnotící kritérium:

1. Náročnost a další
komentář k zadání

Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

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:
Náročnost zadání spočívá v nutnosti volby vhodných postupů pro analýzu současného uživatelského rozhraní webového
systému pro pronájem zařízení a věcí. Následného testování a tvorby upraveného uživatelského rozhraní.
Hodnotící kritérium:

2. Splnění zadání

Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

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:
Požadované zadání bylo splněno, optimálního výsledku nebylo dosaženo, avšak procesně provedla autorka práce všechny
požadované úkony v dostatečné kvalitě.
Hodnotící kritérium:

3. Rozsah písemné zprávy

Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

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:
Celkem 69 stran hlavní obsahové části bakalářské práce je nadprůměr. Vzhledem k typu práce se takový rozsah dal očekávat.
Text neobsahuje zbytečné části.
Hodnotící kritérium:

4. Věcná a logická úroveň
práce

Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

88 (B)

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:
V práci jsem odhalil pouze malé množství věcných chyb neovlivňujících celkovou kvalitu práce. Logicky je práce členěna velmi
dobře a text je čtivý a pochopitelný.
Hodnotící kritérium:

5. Formální úroveň práce

Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

88 (B)

Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 14/2015, článek 3.

Komentář:
V práci se vyskytuje pouze malé množství překlepů. Jinak jsem neodhalil vážnější nedostatky.
Hodnotící kritérium:

6. Práce se zdroji

Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

75 (C)

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:
Volba zdrojů odpovídá tématu. Myslím, že autorka mohla prostudovat více podkladů. Využití zdrojů považuji za korektní.
Hodnotící kritérium:

7. Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

88 (B)

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:
Hlavním výstupem práce je rozbor současného stavu webového systému doplněný o návrh změň pro lepší uživatelskou
přívětivost. Jak autorka sama uvádí, je třeba ještě dalšího testování a hlavně další optimalizace uživatelského rozhraní pro
dosažení optimálního výsledku. Je také škoda, že výsledek nebyl plně zakomponován do současné implementace a není tedy
plně funkční. Tento fakt však měl více důvodů a některé z nich nemohla autorka ovlivnit.
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:
Výsledný návrh může sloužit jako podklad pro další testování a vývoj finálního webového systému.
Hodnotící kritérium:

9. Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

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:
Vše probíhalo dle očekávání. Vážné komplikace jsem nezaznamenal.
Hodnotící kritérium:

10. Celkové hodnocení

Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

85 (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:
Autorka splnila zadání dle možností, které byli k dispozici. Provedla řádné testování původní verze, navrhla vhodné úpravy,
které prototypově implementovala. Vše podrobila dvoufázovému uživatelskému testování, kdy před druhou fází provedla
další úpravy. Celkově tak vzniklo upravené uživatelské rozhraní, které řeší velkou část předchozích nedostatků. Jak sama
autorka navrhuje, je třeba provést další úpravy a testování na částech, které považuje nadále za neoptimální.
Celkově je práce velmi dobrá, proto navrhuji práci k obhajobě s hodnocením B-Velmi dobře.

Podpis vedoucího práce:

