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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání předložené diplomové práce vnímám jako náročnější, kdy kromě implementace informačního
systému za použití standardních nástrojů se diplomant zabýval i zpracováním Pdf dokumentů a
nasazením systému ShareLaTeX pro sazbu sborníků. Zadání bylo splněno.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je logicky strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují, poměr teoretického úvodu,
rozboru zadání a prezentace vlastního řešení je vyvážen. Po formální ani jazykové stránce nemám
výhrad. Od dokonalosti text práce dělí dvě školácké chyby - a to sice sirotci na stranách 42 a 75. Ti
byli v textu ponecháni patrně pro radost oponentovi, že má práci formálně co vytknout.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem diplomové práce je návrh a implementace systému pro správu konferencí, především část
pro správu příspěvků, jejich recenzí a následnou tvorbu sborníku, tzv. paper review system (PRS).
Aplikace například neřeší placení vložného a tak dále - což ani nebylo jejím cílem. Vytvořená
aplikace je funkční, uživatelsky přívětivá.

Nově pojatá implementace PRS pro konference demonstruje možnosti takového systému za použití
současných webových technologií. Tady je nutné podotknout, že mnohé PRS vznikly před, z hlediska
vývoje webových informačních systémů, před dávnými časy a podle toho také vypadají. Práce s nimi
je mnohdy nepříjemná, komplikovaná, uživatelské rozhraní primitivní a grafická stránka by při
nasazení v komerční sféře spolehlivě odradila jakéhokoliv potenciálního zákazníka.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, nebylo to jejím cílem.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Seznam studijní literatury je velmi obsáhlý a nemám proti němu námitek. Literatura je řádně citována
a vlastní výsledky jsou odlišeny od převzatých.

6. Otázky k obhajobě.
V práci jste použil ShareLaTeX, který v nedávné době fúzoval s jinou platformou - OverLeaf, kdy
vývoj pokračuje pod hlavičkou OverLeaf. Jak obtížné by bylo zapojení OverLeaf místo ShareLaTeX
ve Vašem systému?

7. Souhrnné hodnocení.
Předloženou diplomovou práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji obhajobě.
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