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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Vilém Heinz 
Jméno autora: Rozšíření funkcionality FelSight o organizaci studentských projektů 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Zoubek 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student vytvořil nový nástroj pro sestavování týmových projektů, který začlenil do existující aplikace FELSight. Během 
tvorby analýzy a návrhu nástroje musel komunikovat s týmem FELSight (UX designerem, vývojáři) a své řešení podřídit 
standardům aplikace. 

 
Splnění zadání splněno 
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. 
Zadání bylo splněno, byla provedena požadovaná analýza, vývoj, nasazení na testovací server a plánuje se spuštění v rámci 
release nové verze FELSight. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student postupoval systematicky od rešerše možných řešení, přes návrh, vývoj, až po samotné nasazení a testování. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Samotné téma a jeho realizace vyžadovala využití znalostí získaných v průběhu celého studia. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsána srozumitelně a čtivě. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Bez výhrad. 

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Student vytvořil nový nástroj pro sestavování týmových projektů, který začlenil do existující aplikace FELSight, využívané 
zejména studenty FEL ČVUT. Během tvorby analýzy a návrhu nástroje musel komunikovat s týmem FELSight (projektovým 
manažerem, UX designerem, vývojáři) a své řešení podřídit standardům aplikace. Ve výsledku vytvořil rozšíření aplikace, které 
bylo schváleno projektovým manažerem FELSight a bude zveřejněno s jeho novou verzí jako vítané rozšíření. 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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