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1. Informace k zadání
 Práce je především implementačního charakteru a zabývá se vývojem pro CMS Drupal 9. Jelikož jsem měl jako

vedoucí poměrně přesnou představu, tak oceňuji, že student zvládl tuto představu dobře vykomunikovat. Nad
rámec zadání zvládl student systém nasadit do provozu pro zhruba 300 uživatelů a reagovat na jejich dodatečné
požadavky.

2. Práce s literaturou
 Vzhledem k charakteru práce je seznam pramenů v pořádku a obsahuje především zdroje od vedoucího, a potom

zdroje popisující používané technologie a obecně informační systémy.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl velmi aktivní především v letním semestru a vynahradil menší množství aktivity ze zimního semestru.
4. Aktivita při dokončování
 Student dokončil první verzi systému již v březnu, takže byla možnost jej otestovat a potom nasadit (vč. migrace

dat). Bohužel se nepodařilo získat moc zpětné vazby v dubnovém uživatelském testování a zpětná vazba dorazila
spíše až po odevzdání práce. Do samotného nasazení je třeba započítat i odstranění logických chyb nebo
nedostatků uživatelského rozhraní, které byly uživateli většinou nahlášeny až v druhé půlce května. Na začátku
května jsem měl možnost několikrát připomínkovat i téměř hotový text a všechny mé připomínky byly řádně
zapracovány. Velmi kladně hodnotím studentovu ochotu řešit připomínky uživatelů i po odevzdání práce.

5. Publikační činnost, ocenění
 Informační systém HRYZ je nasazen a v provozu a má několik stovek uživatelů (souběžně aktivní bývají v době

festivalu malé desítky). V rámci vývoje byla opravena i chyba v obecném modulu Drupalu a ta odeslána do
vývojové větve.

6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Velmi dobrá komunikace, schopnost se zorientovat i v cizím kódu, schopnost pružně reagovat na nové požadavky.

Text je také slušný.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 2. června 2022

 Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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