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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 bylo splněno, studentka provedla analýzu, návrh i implementaci požadované aplikace. Studentka se také věnovala
ekonomicko-manažerskému zhodnocení celé práce, i když pouze lehce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 80 (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:
Studentka korektně provedla analýzu aktuálního registračního systému agentury Haul, stejně tak jako analýzu několika
podobných systému na organizací táborů a seznamovacích kurzů. Celý postup je pěkně popsán, i když v některých částech
jde studentka až do zbytečných detailů, kde pak vznikají nepřesnosti (například generování PHP na serveru a zobrazování
výsledku uživateli), ale jde čistě o formality.

Větší nedostatek vidím v sepsání ekonomicko-manažerských přínosů bakalářské práce, kde celá kapitola má lehce přes jednu
stránku. I když měla studentka ztíženou práci kvůli nemoci COVID-19, a tím zhoršené podmínky u klienta, časové a finanční
výhody využití její aplikace si mohla alespoň rámcově dopočítat sama (například provést nejčastější úkony desetkrát ve
starém i novém systému a porovnat čas). Finanční stránka práce šla spočítat například poctivým zaznamenáváním
odpracovaných hodin a vynásobením nějakou předem určenou hodinovou sazbou.

Jinak je text na dobré úrovni s pouze drobnými typografickými nedostatky (největší výtku zde mám k pozicování obrázků na
stránce, kdy ne vždy jsou u příslušného textu).
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:
Nepísemná část je na úrovni požadované od studenta končícího bakalářské studium. Aplikace se dá považovat za funkční
prototyp, kde je hlavním nedostatkem nepropojení s frontendem registračního systému, což ale nebylo po studentce
požadováno, a je čistě v rukou agentury Haul. Jako na každém softwarovém systému je i na této práci mnoho věcí, které by
se daly vylepšit nebo přidělat, ale studentka je v práci korektně popsala, což ulehčí případný další vývoj.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

97 (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:
Vzhledem k tomu, v jakém tristním stavu jsou aktuálně registrace na akce agentury Haul, tak systém představený studentkou
je darem z nebes. Do této chvíle se prakticky vše dělá manuálně, což by nasazením této bakalářské práce z velké části
odpadlo. Pokud by se do další verze systému doimplementovalo automatické párování plateb, systém by se ještě více
zefektivnil, čímž by se ještě potvrdila nepopiratelnost jeho využitelnosti.
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:
Studentce velmi ztížila práci situace způsobená nemocí COVID-19, a to jak z pohledu studia, tak z pohledu práce jako takové
(hlavně komunikace s klientem). Přesto byla studentka aktivní a na schůzky chodila připravená.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 91 (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:
Práce splnila všechny požadavky, i když ekonomicko-manažerskému rozboru mohlo být věnováno více pozornosti. Tento
nedostatek ale vznikl hlavně kvůli nedostatku času a nedostatkem spolupráce klienta, a tak studentce uděluji známku A.

Podpis vedoucího práce:


