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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

[1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami

▶ [4] zadání nesplněno

Práce  se  nazývá  Návrh  a  implementace  informačního  systému  tenisového  klubu.  V
teoretické  části  je  podrobná  analýza  odbytá  a  potřebný  počet  stran  je  vyplněn  20
stránkami  textu  s  teorií(kapitola  2.1  až  2.6),  převzatého  z  citovaných  publikací.
Podkapitola  2.7  se  nazývá  Procesy  tenisového  klubu,  ale  opět  slouzává  do  obecného
povídání a přináší n+1. definici procesu. K jednotlivým bodům zadání:
bod 1. splněn
bod 2. splněn pouze v náznaku, informační systém degradován na rezervační systém
bod 3. těžko hodnotit, když analýza provedena jen částečně
bod 4. průzku se omezil jen na několik rezervačních systémů, ostatní části informačního
systéme nezmíněny
bod  5.  Implementace  nedokončena,  zpřístupněná  webová  aplikace  vykazuje  velké
množství chyb.
bod 6. splněný
V kapitole 3 se dozvídáme, že autor si  představuje, že informační systém je systémem
pro  rezervací  tenisových  kurtů.  Účetnictví,  majetkové  evidence,  inventury,  členská
evidence a agenda poplatků (členských, rezervačních apod.) nejsou zmíněny, 
Z textu práce jsem nezískal názor, že byl vytvořený použitelný systém, chybí návod pro
uživatele,  chybí  kapitola  o  testování  systému.  Po  mé  urgenci  mi  diplomant  umožnil
přístup do hotové  aplikace. S  výjimkou rezervace  kurtu u všech ostatních nabízených
funkcionalit jsem  narazil  na  chybu,  která  mi  zabránila  krok dokončit. V této souvislosti
připomínám absenci kapitoly "Testování" v textu práce. V teoretické podkapitole "Detailní
analýza  a  návrh" student mám  popsáno,  co přesně  se  v souvislosti  s  testováním  má



vykonat, ale v praktické části o tom není ani zmínka.
Kus práce student odvedl, ale cíl, daný zadáním, nebyl dle mého názoru splněný.

2. Písemná část práce 40 /100 (F)

Text se v nepoměrném rozsahu věnuje obecnému povídání a to na úkor popisu odvedené
práce.  V praktické  části  se  student převzatou teorií  neřídí.  Nepopsal  všechny aspekty
spolku, jehož náplní je vlastnictví, údržba a provozování tenisových kurtů a jejich zázemí,
evidence členské základny, hodpodaření (členské příspěvky, poplatky za rezervace členů
a  ad hoc klientů).  U každé  by mohl  rozhodnout,  zda  tu kterou část zahrne,  či  vyřadí  s
uvedením příčiny.

3. Nepísemná část, přílohy 40 /100 (F)

Zpřístupněná webová aplikace vykazuje velkou chybovost,  což svědčí  o tom, že nebylo
provedeno  testování  technikami,  které  se  student  na  fakultě  naučil.  Záznam  z
namátkového vyzkoušení aplikace:
1. Chybí uživatelská příručka.
2. Chybí kapitola Testování.
3.  Nelze  založit  nového  uživatele,  email  adresa  je  povinná,  zadání  adresy
halaska@fit.cvut.cz  vede  na  chybu  "Zadaný  email  je  neplatný".  Totéž  pro
ivan.halaska@fit.cvut.cz a halaskaivan.07@gmail.com
4. Chybí evidence zaplacených členských příspěvků a poplatků za pronájem kurtu.
5. Naklikal jsem „nastavení nové sezóny“. Od 30.4.2022 do 30.9.2022, Klepnu na Vytvořit a
dostanu chybovou zprávu “Sezónu nelze vytvořit, protože by se krylo s jinou vytvořenou
sezónou“
6. Novou rezervaci vytvořit lze
7. Jsem na přehledu rezervací, u rezervace na den 30.5.2021 od 15 hod na kurtu 1. Klepnu
na Změnit. Objeví se stránka s obsazeností kurtů dne 26.5.2021. 

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 30 /100 (F)

Výsledek díla není použitelné.

Celkové hodnocení 40 /100 (F)

Osobně jsem toho názoru, že práce by měla být studentovi vrácena, aby ji přepracoval a
pak dokončil  dle  stejného  zadání.  Jsem  ale  srozuměl  i  s  tím,  že  komise  přihlédne  k
vlastnímu průběhu obhajoby a rozhodne.

Otázky k obhajobě

Zadání práce bylo dáno poptávkou konkrétního tenisového klubu? Kterého? Předložil jste
svou  analýzu  oponentnímu  názoru  vedení  nekterého  tenisového  klubu?  Provedl  jste
testování? Když ano, kdo testova a jak?



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Celkové hodnocení

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.
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