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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Práci lze určitě považovat za splněnou, byť některé původně plánované funkcionality nakonec nebyly implementovány.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 75 (C)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále 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. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Práce obsahuje cca 49 stran vlastního textu, ale připočítat si zaslouží i příloha B (uživatelská příručka), která má dalších 17
stran. Členění práce má dobrou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a tvoří ucelený celek. Z textu práce je
vidět snahu studentky detailně popsat všechny myšlenky, postupy i dílčí implementace.

Typografická a jazyková stránka práce je na přijatelné úrovni, ale v práci je řada překlepů a gramatických chyb. I stylistická
stránka vykazuje nedostatky. Práce uvádí celkem 12 relevantních zdrojů, které jsou v práci citovány. Bibliografické citace jsou
úplné a v souladu s citacními zvyklostmi a normami. Počet zdrojů považuji za adekvátní vzhledem k tématu práce i
studovanému oboru.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 80 (B)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Hlavním výstupem práce je webová aplikace, která umožňuje navrhovat kolejové uspořádání modelové železnice v rámci
modulu a tyto moduly organizovat do uceleného kolejiště, včetně podpory součinnosti mezi jednotlivými uživateli. Rozsah
požadovaných funkcionalit je poměrně velký a studentce se podařilo dostatečně dobře vyhovět většině požadavků.

V příloze B je uvedena podrobná uživatelská přírůčka.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

80 (B)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Vytvořená aplikace je plnohodnotně implementovaná, prakticky využitelná a dobře se s ní pracuje. Původní představa o
možnostech aplikace byla o něco bohatší, ale i tak lze rozsah možností aplikace považovat za poměrně rozsáhlý a to, co bylo
vytvořeno za plně dostačující.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Studentka ve své diplomové práci navazovala na svoji bakalářkou práci a práci se věnovala již (teoreticky) od začátku svého
magisterského studia, tj. cca 2 roky. Očekával jsem větší intenzitu zájmu o práci hned od začátku, ale došlo k ní až skoro po
roce, tj. rok před odevzdáním práce. To mohl být také jeden z důvodů, že ne vše se podařiko zrealizovat podle původní
představy. Ocenit lze určitě to, že se studentka snažila maximálně vyhovět dohodnutým požadavkům na aplikaci a dílčí kroky
konzultovala s větší či menší pravidelností s vedoucím práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 80 (B)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Práci považuji za splněnou. Vytvořená aplikace je funkční a použitelná v praxi. Dílčí funkcionality a požadavky byly
implementovány a nevykazují chyby. Jediné výhrady mám k poněkud ledabylému časovému managementu prací na apliakci,
který se projevil tím, že ne vše bylo nakonec v aplikaci realizováno, byť na to bylo dost času (skoro 2 roky), a také tím, že text
práce byl odevzdán bez předchozí konzultace s vedoucím práce, což není vysloveně nutné, ale bylo by to bývalo vhodné.

Podpis vedoucího práce:


