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Datum vytvoření: 23. 8. 2020

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 splněno v plném rozsahu. Práce vychází z podrobného průzkumu a porovnání „konkurenčních“ aplikací a snaží se o
realizaci i těch možností, které jiné aplikace nepokrývají.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
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:
Písemná část podrobně popisuje vytvořenou aplikaci, principy, na kterých je aplikace založena i srovnání s podobnými
aplikacemi. Je doprovázena velmi podrobnou bibliografií, skládající se téměř výlučně z webových odkazů (což je
pochopitelné, neboť aplikace je vytvořena na základě nejmodernějších technologií). Přiložen je i podrobný seznam zkratek.
Práce obsahuje všechny základní části – rešerši, analýzu a návrh, implementaci a návrh i testování. Je psána poměrně dobrou
češtinou s občas se vyskytujícími drobnějšími chybami nebo neelegantními formulacemi, které však neovlivňují
srozumitelnost.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 95 (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:
Vytvořená aplikace používá nenovější web technologie k vytvoření SPA (Single Page Application) ve formě PWA (Progressive
Web Application). Jsou využity JavaScriptový framework Vue.js pro tvorbu klientské části a Firebase Firestore a Firebase
RealTime Database pro serverovou část (kromě dalších technologií). Zajímavé je použití databáze Firebase, která není tak
běžná, ale zjevně autorovi poskytla značné výhody zejména díky knihovnám, podporujícím přístup k datům přímo z klientské
aplikace. Dále bylo provedeno podrobné testování aplikace. Podle mého názoru jde o dobře navrženou web aplikaci,
založenou na moderních technologiích.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (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:
Student vytvořil zcela funkční aplikaci, která splňuje všechny požadavky zadání. O využitelnosti jakékoli aplikace však vždy
rozhoduje až její nasazení v praxi, proto je hodnocení využitelnosti pouze věštěním z křišťálové koule. Ovšem tím, že vyšel z
podrobného rozboru podobných aplikací a snažil se ve své práci odstranit nedostatky, které se v nich vyskytují, vytvořil dobrý
základ pro úspěšnost svého programu. Dalším pozitivním rysem je fakt, že aplikace je vytvořena jako PWA (Progressive Web
Application), což opět zvyšuje šanci na dobré přijetí uživateli (práce offline, snadná instalace atd.).
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 projevil velkou samostatnost – seznámil se s nejnovějšími technologiemi a aplikoval je ve svém programu. Aktivitu
projevoval menší, což ale bylo celkem v pořádku vzhledem k tomu, že si potřebné znalosti dokázal získat samostatně.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 95 (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:
Jak jsem uvedl již výše, podařilo se vytvořit aplikaci, která plně odpovídá zadání a snaží se vyřešit problémy, kterými trpí
podobné aplikace. Tím, že je realizována jako PWA aplikace, je snadno použitelná na různých typech mobilních zařízení, což
usnadní její přijetí uživateli. Vytvořením této aplikace autor prokázal své schopnosti používat moderní web technologie pro
tvorbu aplikací.

Podpis vedoucího práce:


