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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

Zadání  bylo  splněno.  Byla  provedena  analýza  aktuálního  webu  klubu  FIT++  i  webů
obdobných  klubů.  Student  provedl  také  analýzu  požadavků  členů  klubu.  Na  základě
výstupů  z  analýzy  byl  navržen  a  implementován  prototyp  aplikace,  která  umožňuje
spravovat  členy,  akce,  galerii  a  novinky  klubu.  Student  také  svůj  výsledek nasadil  na
testovací prostředí.

2. Písemná část práce 85 /100 (B)

Text  je  na  průměrné  úrovni,  popisuje  vše  potřebné,  od analýzy  až  po  implementaci.
Analýza je udělaná korektně a její výstupy jsou dobře zpracované. Návrh a implementace
pak navazuje na tyto výstupy a  využívá  je tak,  jak je záhodno. Jako správné rozhodnutí
vidím  využití  již  existujcích  technologií,  jako  je  třeba  systém  pro  hlasování,  místo
implementace vlastního řešení.

V textu je pár chyb gramatického, typografického a stylistického rázu, jako jsou obrázky v
textu dříve, než je text, který obrázky popisuje.

3. Nepísemná část, přílohy 62 /100 (D)

Práce je bohužel z velké části jenom prototyp, který, ač má potenciál, tak není připraven
na využití. Aplikace má do určité míry naimplementovanou většinu částí,  které vyšly z
analýzy  jako  důležité,  ale  trpí  nedostatky  z  pohledu  UI/UX,  které  můžou  práci
znepřehlednit a  znepříjemnit,  ať  už  jde o drobnosti,  jako nedostatečné stylování  nebo



nejednoznačené  popisky tlačítek,  či  důležitější  části,  jako nemožnost vyfiltrovat akce,
které  přihlášený  uživatel  organizuje.  Chybějící  potvrzovací  okna  u  některých  akcí  a
nenaimplementované potvrzovací zprávy přinášejí do aplikace ještě další nejistoty.

I když by oprava většiny UI chyb zabrala pouze chvíli, v součtu jich je tolik, že to dojem z
celé aplikace táhne velmi dolů.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 70 /100 (C)

Jako prototyp vypadá aplikace slibně, ale stále má před sebou dlouhou cestu. Až budou
opraveny UI  chyby a  bude  dodělána  integrace  takových služeb jako Google  Photos  či
online hlasování, věřím, že bude aplikace klubu sloužit velmi dobře.

5. Aktivita studenta

[1] výborná aktivita
[2] velmi dobrá aktivita
[3] průměrná aktivita

▶ [4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

Student  měl  bohužel  časté  tendence  k  prokrastinaci  a  odkládání  práce,  což  mělo  za
výsledek,  že  ani  odložení  termínu odevzdání  práce  nevyústilo  v  aktuálně  použitelnou
aplikaci. Aplikaci jako takovou jsem, bohužel, mohl vidět až po odezvdání.

6. Samostatnost studenta

[1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost

▶ [3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Student v některých částech práce potřeboval popostrčit,  hlavně co se návrhových věcí
týče, ale přicházel i s vlastními nápady a s členy klubu aktivně komunikoval.

Celkové hodnocení 70 /100 (C)

Text je sice na dobré úrovni, ale aplikace je ve fázi prototypu, kde jsou stále nedodělky jak
z  pohledu funkcí,  tak z  pohledu uživatelské  přívětivosti.  Student  ale  dále  na  projektu
pracuje, takže věřím, že práce jednou bude nasazena na produkční prostředí a využívána
členy klubu FIT++.



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. 52/2021, 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.

Aktivita studenta

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.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

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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