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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:
Spíš než s menšími výhradami hodnotím tuto práci s menší nejistotou. Jde totiž o specializované řešení pro konkrétní firmu
(CETIN) a pouze její pracovníci jsou schopni určit, zda jsou všechny požadavky splněny. Ale po seznámení se  s aplikací a
podle uvedených testů aplikace zřejmě požadavky splnila.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
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:
K písemné části mám několik výhrad: autorka se sice seznámila s web technologiemi (zejména Microsoftu), ale u některých –
zejména dost zásadních – pojmů uvádí nesprávné informace. Např. „web aplikace jsou bezstavové“: HTTP protokol je
bezstavový, ale webové aplikace mohou udržovat stav (Session state, Application state, ...). Podobně tvrzení, že „při události
click  ... informuje prohlížeč server pomocí JavaScriptu“: to sice může, ale většinou jde o běžné odeslání dat z formu po stisku
tlačítka Submit. Podobně je dost zvláštní tvrzení, že „v MVC se o jedno view se stará jeden controller, který ovládá jeden
model“ a z toho odvozuje potřebu a chování architektury MVVM.

Dosti nevhodné je to, že se najednou v textu objeví zkratka WP bez jakéhokoli vysvětlení. Ano, ve zkratkách je potom
uvedeno že jde o „Work package – soubor změn ... pro jeden funkční celek“. Jde ovšem o základní pojem (zřejmě v té firmě
běžně používaný) a takovéto položky potom představují data v tabulkách, zobrazovaných aplikací. Takže takto důležitý pojem
by měl být uveden a podrobněji popsán přímo v textu.

Rovněž by bylo vhodné v práci uvést stukturu databázových tabulek a tříd (modelů), v programu používaných.

Pokud jde o jazyk, je práce psána celkem slušnou češtinu s několika překlepy a bohužel i pár hrubkami.
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:
Autorka použila technologie Microsoftu pro vytvoření své aplikace, kterou zprovoznila. Je zde ovšem otázka, zda použitím
architektury MVVM svůj program zbytečně nezkomplikovala. MVVM se obvykle používá s „aktivními“ klienty (např. WPF),
kteří reagují na uživatelské  akce apod. Zde ale aplikace generuje kompletní HTML na serveru (s nějakou pomocí JavaScriptu
např. pro ukotvení hlaviček apod.). Takže není zřejmé, zda je MVVM zrovna přínosem, pokud vede např. k takovým
důsledkům, jako je potřeba tří projektů v aplikaci.
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:
Autorka vytvořila funkční aplikaci, která zřejmě bude mít vyšší kvalitu než dosavadní řešení pomocí Excelu. Hodnocení ovšem
může – jako u každého software – dát až praktické nasazení v provozu. Protože jde o specializované řešení pro danou firmu,
nemohu se k využitelnosti aplikace vyjádřit. Určité vodítko mohou představovat testy, které autorka prováděla se svými
kolegy a které zřejmě dopadly dobře.
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:
•	proč nelze nastavit zvlášť oprávnění pro zobrazení sloupce a jeho editaci?
•	není architektura MVVM zbytečně složitá pro tento typ aplikace?
•	v uvedených příkladech s CSS se používají jednotky px. Nebylo by vhodnější (např. kvůli změnám rozměrů okna) použít
relativní jednotky?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 75 (C)

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:
Jak jsem uvedl výše, v písemné části práce jsou určité problémy. Na druhé straně se autorka seznámila s potřebnými
technologiemi Microsoftu a a vytvořila aplikaci podle zadání.

Podpis oponenta práce:


