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1 Úvod

Tento dokument vznikol ako reakcia na posudok tímu č. 13 s názvom Apollo13, v ktorom 

posudzovali dokumentáciu odovzdanú v prvom kontrolnom bode zimného semestra 2006/2007. 

Dokumentácia zahŕňala časti: špecifikácia, analýza a hrubý návrh.  Postupne sa vyjadríme k 

jednotlivým častiam obdržaného posudku. 

2 Posudok ku gramatike a štylistike

Za podstatnejšiu upozornenie, ktoré nám v tejto časti vytkol hodnotiaci tím, považujeme 

informáciu o neschopnosti modelovacích nástrojov zobrazovať niektoré slovenské písmená s 

interpunkčnými znamienkami. Tento fakt si uvedomujeme, a do budúcnosti sa budeme vyhýbať 

používaniu týchto nezobraziteľných písmen pri modelovaní.

3 Posudok k úprave

V tejto časti neboli spomenuté žiadne podstatné nedostatky. Opisovanú chybu na strane 17 

sme  v digitálnej forme dokumentu nenašli, je teda možné, že vznikla zlým zarovnávaním pri tlači.

4 Posudok k riešeniu

Hodnotiaci tím nemal podstatné pripomienky voči nášmu navrhovanému riešeniu, jediným 

slabším bodom bol jediný navrhovaný používateľ systému – editor. Pri tvorbe návrhu sme sa 

viackrát zamýšľali, či naozaj bude vhodné vytvoriť len editora a vynechať tých „bežných“ - 

administrátor, bežný používateľ. Viedla nás k tomu úvaha, že tento systém bude slúžiť jedine na 

tvorenie prezentácie, a aj prípadný neoprávnený používateľ so zlými úmyslami by nedokázal 

vytvoriť nič iné ako zlú prezentáciu. Administrátor by tu nemal opodstatnenie, nakoľko tento 

systém nebude administrovateľný v zmysle nutnosti administrátorského prístupu. 

5 Zhrnutie

Posudok vytvorený tímom 13 bol k veci, vypracovaný zmysluplne a pripomienkované časti 

sa opierali o dokumentované fakty. Za ich postrehy ďakujeme, vážime si ich  a budeme sa nimi 

riadiť. V posudku  však bolo neúmerne veľa gramatických chýb, preklepov a chýbajúcich znakov. 

Sme si istí, že to bolo spôsobené stresom a nepozornosťou.
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