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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:
Zadání považuji za splněné v plném rozsahu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 90 (A)
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:
Rozsah práce je 52 stran bez příloh, což je v souladu s pravidly. Všechny kapitoly i sekce jsou informačně vyvážené a dobře
provázané. Pozitivně hodnotím kapitolu Analýza a návrh, která se drží postupů softwarového inženýrství a strukturovaným
způsobem čtenáře provádí od domény k implementaci. Taktéž kapitola Implementace velmi dobře dokumentuje realizaci
klíčových problémů řešení jako jsou správa vrstev, zachycování kolejí či správa zámků při editaci vícero uživateli. Pro
budoucnost práce by bylo vhodné tyto kličové části pokrýt jednotkovými testy, protože opakování předložených testovacích
scénářů (kapitola 3: Uživatelské testování) lze provádět jen v omezeném rozsahu s relativně nákladným vyhodnocením
výsledků.
Použití externích zdroju i reference na ně jsou správně dokumentovány a v souladu s licencemi.
Text práce obsahuje jen minimální množství gramatických i stylistyckých chyb.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (A)
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:
Práce účelně a správně využívá celou řadu technologii (Node.js, Express.js, Fabric.js, Backbone, Bootstrap, ...), její kód je tudíž
relativně snadno pochopitelný a má vlastnosti dobrého návrhu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

90 (A)



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:
Výstupem práce je rozšířená verze webové aplikace, která je v doméně "modelářů železnic" dobře použitélná. Přidané
funkcionality jako jsou: nové návrhové pole pro kompozici modulů, možnost sdílení či tvorba dvou-úrovňových návrhů,
uživatelům značně usnadňují proces tvorby návrhu výsledného železničního modelu. Možným praktickým vylepšením
struktury řešení by bylo jednoznačné oddělení souborů serverové a souborů klientské části.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Jak byste docílila lepší souborové struktůry aplikace, tak aby byl jednoznačně oddělen kód serverové a klientské části?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 90 (A)

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:
Z pohledu softwarového inženýrství jde o velmi dobře vypracované zadání prokazující magisterskou úroveň autorky.
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