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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Student měl za úkol analyzovat API systému Jetbrains Youtrack a navrhnout nad ním aplikaci, která 
bude umět toto API konzumovat. Vytvořená aplikace má poskytovat takové uživatelské rozhraní, aby
i běžný uživatel (někdo, kdo není vývojář) dokázal snadno zakládat tickety. Na studentovi tedy bylo 
vytvořit vhodného klienta opřeného o backendový systém za použití vhodných knihoven, 
frameworků a jiných technologií. Zadání hodnotím jako průměrně náročné.

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání,
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.
Student demonstroval, že je aplikace připravená pro případný pilotní provoz a že splňuje všechny 
požadavky vyplývající ze zadání.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Na základě analýzy populárních frontendových technologií se student rohodl pro implementaci 
klientské části v Angular 5. V rámci backendových technologií vybral framework Spring. Kombinaci 
těchto dvou technologií a jejich použití při řešení problémů práce hodnotím jako správnou.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Textu práce chybí lepší analýza technologií. Autor zvolil Java Spring Boot, protože „je to jedna z 
nejpopulárnějších technologií“, ale nemá to nikde viditelně opřené o žádná další fakta. Bylo by 
vhodné přiložit analýzu konkurenčních technologií a třeba zvážit jejich výhody/nevýhody. Porovnání 
knihoven MyBatis a Hibernate je v tomto ohledu mnohem lepší kapitolou. Nechápu ovšem, proč tyto 
-analýzy- jsou až v kapitole implementace. Kapitola 4.3 Databáze se jeví jako neúplná. Jistě by si 
zasloužila lepší diskusi. Kladně hodnotím přiložený instalační manuál.
Bavíme-li se o samotné aplikaci, ta je poměrně pěkně napsaná. Autor v některých případech sahá i 
po pokročilejších funkcích, které frameworky poskytují (např. anotace frameworku Java Spring Boot). 
Kód je přehledný a dodržuje konvence používaného jazyku. Jedinou vadou jsou chybějící komentáře.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a 
jazykovou stránku.
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I když text obsahuje vše důležité, chybí mu hloubka. Některým věcem se autor věnuje poměrně 
detailně, jiné odbyje krátkou větou. Text je plný odrážkových seznamů, ale vůbec by mu neuškodilo 
více souvislého textu. Kapitola analýzy je velmi stručná, zcela jistě by mohla být rozsáhlejší. V 
kapitole o implementaci se z nějakého důvodu probírají populární frontendové technologie, to by asi 
mělo být zmíněné mnohem dříve. S následným porovnáváním databázových technologií mám 
podobný problém. Některé obrázky (např. datový model klientské části aplikace) zabírají v práci 
zbytečně moc místa, i když dle mého názoru nejsou tolik důležité. 

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné 
práce. Charakterizujte výběr pramenů. Posuďte, 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.
Použité zdroje jsou vhodně zvolné. Velká část z nich se týká frameworku Angular a i když nechybí ani
zdroje kolem backendových technologií, které jsou v práci používané, je těchto zdrojů jen pár. Zcela 
jistě se dalo čerpat ještě z několik dalších míst. V ostatních ohledech ale s výběrem zdrojů nemám 
problém. Přímo v textu citace ovšem chybí.

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, 
publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Student k práci přistupoval svědomitě, na konzultace chodil připravený a vždy bylo zřejmé, že na 
práci pracoval průběžně. Na začátku semestru si vytyčil milestony, které až na pár komplikací splnil 
včas. S ohledem na aktivitu studenta během semestru se přikláním ke známce C.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte 
případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před 
komisí.

Otázka: Jaké kroky musíme jako vývojáři aplikace provést, kdybychom chtěli systém 
integrovat s jiným issue trackerem (např. Jira).

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:
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