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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost  zdání  ávěrečné práce.

Zadání považuji za průměrně náročné – jedná se o návrh a implementaci softare dle požadavků.

Splnění zadání

Posuďte,  dz předložená  ávěrečná práce splňuje  zdání. V komentáři přípzdně uveďte body  zdání, které nebyly  celz 
splněny, nebo  dz je práce oprot  zdání ro šířenz. Nebylo-li  zdání  celz splněno, pokuste se posoudit  ávzžnost, dopzdy z 
přípzdně i příčiny jednotlivých nedostztků.

Práce splnila zadání ve všech bodech.

Aktvita a samostatnost přii zpracování práce

Posuďte,  dz byl student během řešení zktvní,  dz dodržovzl dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně kon ultovzl z  dz
byl nz kon ultzce dostztečně připrzven. Posuďte schopnost studentz szmostztné tvůrčí práce.

Student byl aktvní, spolehlivý, dodržoval dohodnuté termíny. Během konzultací byl vždy kvalitně připraven a reagoval na mé
podněty.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost  ávěrečné práce, využit  nzlost  ískzných studiem z   odborné literztury, využit podklzdů z dzt 
 ískzných   przxe.

Práce je kvalitně zpracována, student si vyzkoušel standardní vývoj návrhu a implementace softare na serverové i klientské
straně. Navíc se seznámil s pro něj novými technologiemi RDF a JOPA, které v práci vhodně použil.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních  ápisů obszžených v práci. Posuďte typogrzfckou z jz ykovou stránku.

Práce je psána v angličtně, má 54 stran vč. 51 referencí. Práce je vhodně strukturovaná, po formální stránce je dobře čitelná,
bez významnějších jazykových chyb bránících porozumění. 

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k zktvitě studentz při  ískávání z využívání studijních mzteriálů k řešení  ávěrečné práce. Chzrzkteri ujte výběr 
przmenů. Posuďte,  dz student využil všechny relevzntní  droje. Ověřte,  dz jsou všechny přev zté prvky řádně odlišeny od 
vlzstních výsledků z úvzh,  dz nedošlo k porušení citzční etky z  dz jsou bibliogrzfcké citzce úplné z v soulzdu s citzčními 
 vyklostmi z normzmi.

Práci se zdroji hodnotm jako nadstandardní. Student provedl adekvátní rešerši dané problematky, vhodně citoval související
práce. Bibliografcké citace jsou úplné, informatvní.

1/2



POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Další komentářie a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni doszžených hlzvních výsledků  ávěrečné práce, nzpř. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni z 
funkčnost technického nebo progrzmového vytvořeného řešení, publikzčním výstupům, experimentální  ručnost zpod.

Student prokázal schopnost vytvořit kompletní klient-server systém, který je inspirován stávájícími řešení pro issue tracking, 
a poskytuje novou funkcionalitu – soluton tracking. Jako takový je vhodný pro další rozšiřování a tvorbu doménově nezávislé
platormy pro issue tracking.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte zspekty  ávěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vzše celkové hodnocení. 
Student pracoval zodpovědně, spolehlivě, prokázal schopnost samostatné práce. Výsledky práce jsou adekvátní a 
umožňují další rozšiřování.

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasifkačním stupněm  

Datum: Podpis:
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