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Téma práce 
Téma práce se zabývá implementací systému, který konzumuje API youtrack issue trackeru a dodává 

funkcionalitu cílenou na externí zákazníky. 

Text práce 
Textová část práce je psána česky, avšak má velmi kolísavou úroveň. Některé kapitoly jsou psány věcně a 

technicky, velmi často je však psána formou bodových seznamů a to včetně kapitol, u kterých je to vysloveně 

nevhodné. Práce dle mého názoru také nesplňuje minimální rozsah (přepočteno slovy na normostranu). Práce sice 

obsahuje dostačené množství zdrojů, které jsou vzhledem k tématu spíše webového charakteru, bohužel však není 

mnoho informací, zejména v kapitole analýza, podložených. Některé uvedené informace jsou vysloveně 

subjektivní. Samotné citace také nejsou uvedené přímo v textu a většinu informací je tedy velmi obtížné doložit. 

Některé kapitoly, které považuji za zásadní součást technického textu, jsou vysloveně odbyté a případně i špatně 

umístěné (například kapitola 4.3 – analýza k výběru relační databáze). Kvalitně je však proveden popis samotného 

rozhraní API externího issue trackeru. Kladně také hodnotím autorem navržené rozšíření aplikace v závěru. 

Implementace a Testování 
Implementační část práce je výrazně kvalitněji provedená a využívá moderních technologií. Rozdělení do tříd a 

objektový návrh je uspokojivý. Autor použil některé frameworky, které razantně zredukovaly množství kódu, 

což považuji spíše za klad implementace. Implementovaná funkcionalita je dostačující. Velké usilí věnoval 

autor spíše front-end stránce a uživatelskému rozhraní aplikace. Aplikace také využívá technologií, které není 

úplně triviální nakonfigurovat a správně využít, což velmi kladně oceňuji. Bohužel samotná implementace není 

příliš komentována a zejména v souborech typescript jsem měl velké obtíže se zorientovat a pochopit je. Velmi 

také oceňuji přiložený návod ke zprovoznění aplikace, kterému autor jistě věnoval nemalé úsilí. Celkově 

implementace působí uceleným dojmem a autor se zřejmě zaměřil spíše na aplikaci samotnou. 

Závěr 
Téma práce bylo poměrně rozsáhlé a student dokázal v rámci práce vyvinout a popsat jeho dílo. Samotná 

implementace a zejména text však vykazují občasnou kolísavou úroveň. Kladně však hodnotím užité technologie 

a také samotnou implementaci. Vzhledem k výše popsaným faktům a zejména velmi špatné textové části práce 

bohužel hodnotím práci známkou E- Dostatečně. 

Dodatečné otázky 
• V aplikaci je systém oprávnění (autorizace) akcí přejmut z externích zdrojů (issuetracker). Jakým 

způsobem by se případně dala vyřešit situace, kdy si zákazník chce spravovat oprávnění svých 

zaměstnanců k jednotlivým issue (například v případě personálních změn atp.)? 
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