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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:
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat procesy ve spolku Opři se a jeho stávající osmiletý informační systém, navrhnout
změny a s využitím moderních webových technologií implementovat jádro nového IS spolku. Student zadání splnil. K
implementační části však mám výhrady.
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:
Analytickou část závěrečné zprávy hodnotím jako poměrně vydařenou. Na základě dat student trefně označil slabá místa
fungovaní spolku i stávajícího IS a navrhl drobná vylepšení. Výhrady mám k Use Case diagramům, které obsahují případy
odehrávající se zcela mimo IS.

Velkou výhradu mám také k formální stránce písemné zprávy. S ohledem na to, že autor práce není rodilý Čech, je nutné
předpokládat, že zpráva nebude po jazykové stránce zcela v pořádku. Přesto si myslím, že si autor mohl nechat text rodilým
mluvčím zkontrolovat. Počet gramatických i pravopisných chyb je velmi vysoký.

Práce obsahuje poměrně velký počet mikrotypografických chyb.

Student používá dostatečné množství relevantních zdrojů. jejich seznam je uveden v závěru práce. Seznam má pouze drobné
odchylky od normy.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 60 (D)
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 na základě dodaného grafického návrhu a své analýzy implementoval kostru nového informačního systému.
Důsledně oddělil front-end a back-end a využil řadu moderních technologií (Prisma, GraphQL, Ant, TypeScript apod.).

K implementační části mám však i poměrně zásadní výhrady. Proces plánování akcí mohl být lépe zpracován (vyjádření
dobrovolníků k termínům, diskuzní fórum). Některé funkcionality nefungují (např. zřízení uživatelského účtu nově
registrované osobě), některé odkazy vedou na neexistující stránky. Výsledná aplikace je však funkční.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

70 (C)

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:
Studentovi se sice podařilo implementovat kostru nového IS v souladu s dodaným grafickým návrhem. Výsledná aplikace
však není zcela dotažená, přesto poslouží jako dobrý základ pro další rozvoj.
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:
Student se o bakalářskou práci začal zajímat před cca dvěma lety. Krátce poté přestal komunikovat. S dokončením práce jsem
tak přestal počítat. Mezitím se ve spolku rozhodlo využít jiné technologie. Když se po několika měsících ozval, seznámil jsem
jej se změnou technologií, student se rozhodl, že práci zkusí dokončit, ač s danými technologiemi neměl žádné zkušenosti. I
za této situace se studentovi podařilo práci dokončit. V této fázi spolupráce byl student velmi aktivní.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 63 (D)

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 vytvořil ucelenou vícevrstvou webovou aplikaci využívající moderní technologie. Ač k písemné zprávě i vytvořené
aplikaci mám připomínky, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou D.

Podpis vedoucího práce:


