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Datum vytvoření: 30. 1. 2019

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:
První dva analytické body zadání student splnil, ale velmi chudě a chudě je zdokumentoval. Student nedefinoval cílovou
skupinu uživatelů, nevytvořil podporu pro správu oprávněných uživatelů  výsledné aplikace. Funkční požadavky student
zřejmě časem redukoval tak, aby odpovídaly tomu, co vytvořil.
Rešerše stávajících řešení je zastoupena jen formálně (papírovou kartotéku a Excelovskou tabulku nepočítám). Jakoby na
trhu ještě neexistoval žádný "konkureční produkt".
Třetí bod student splnil.
Čtvrtý bod zadání student splnil.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 40 (F)
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:
Když vynechám přílohu, obsah, seznam obrázků a seznam literatury, dopočítám se mezi 20 a 25 stránkami. Počítal jsem s
přesností 1/2. Povinné části ráce jsou přítomny, většina kapitol je ale napsána velice úsporně s cílem, aby byly zastoupeny,
ale je v nich málo konkrétní informace. V první kapitole na str. 3 student píše, že aplikace bude udržovat statististiky o
úspěšnosti inzerátů, ale na straně 7 s funkčními požadavky již se statistikami nepočítá. Chybí návod pro zprovoznění aplikace,
uživatelský návod je velmi chudý.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 70 (C)
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:
Student vytvořil systém, který funguje. Aplikace slouží k údžbě záznamů o inzerátech personálního oddělení. Žádné další
funkce, které by převýšily možnosti, které nabízí například "Google docs" v aplikaci nejsou.
Student dílem osvědčil schopnost
 - vytvořit serverouvou část na platformě .NET a jazyka C#
 - vytvořit klientskou část, napsanou v JavaScript s použitím framework Knockout
 - obojí propojit ve fungující celek
Student nevytvořil podporu pro správu webových uživatelů. Pochybuji, že by tento systém byl v praxi použitelný. Soudím, že
student na to během času rezignoval.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

40 (F)

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:
Vytvořený program není v praxi použitelný. Hlavním výsledkem je ověření schopností studenta pracovat se zvolenými
technologiemi.
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:
Popište proces, vedoucí potenciálního zákazníka k nasazení systému a uvedení do provozu.
Co vyše aplikace nabízí navíc proti např. volně dostupnému Google docs?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 58 (E)

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:
Student prokázal schopnost vytvořit technologicky náročné programové dílo, neprokázal ale schopnost provést kvalitní
analýzu a tuto zdokumentovat Rozsah písemné části práce nedosahuje ani minimální počet 30 stránek.

Podpis oponenta práce:


