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Úvod 
 

Tento dokument bol vytvorený v rámci predmetu Tímový projekt I. Je 

posudkom prototypu konkurenčného tímu č. 7. Jeho obsah tvorí hodnotenie 

prototypu na základe jeho prezentácie konkurenčným tímom.  



0 Hodnotenie 
 
 
Zástupca konkurenčného tímu nám prezentoval základnú funkčnosť prototypu. 

Jadrom tohto prototypu je systém Joomla,  presne tak ako si to autori stanovili 

v špecifikácii. Ďalej si autori v špecifikácií stanovili možnosť vloženia rôznych 

multimediálnych prvkov do obsahovej stránky virtuálnej učebnice. Spomenutý fakt aj 

splnili a ako dôkaz nám prehrali ukážkový video záznam, pri prehrávaní ktorého boli 

spočiatku problémy, no neskôr sa to priamo počas prezentácie vyriešilo a prezentovali 

nám prehrávanie videozáznamov priamo z obsahového prostredia virtuálnej 

učebnice.  

Prototyp tvorí kostru celého systému zatiaľ s minimálnou funkčnosťou, ktorú si 

autori stanovili, ale na prototyp systému to je určite postačujúce. Z funkčného 

hľadiska nie je čo vytknúť, z formálneho hľadiska je možné badať niekoľko ľahko 

opraviteľných chýb, ktoré zbytočne kazia dojem z inak pekného vzhľadu prototypu 

virtuálnej učebnice. Konkrétne ide o posunutý text, ktorý sa nachádza v inej oblasti v 

akej sa mal pôvodne nachádzať, z toho dôvodu sa text stáva nečitateľný. Veríme, že 

tieto problémy budú veľmi rýchlo vyriešené a že autori budú postupne dopĺňať tie 

funkcie, ktoré si stanovili v samotnej špecifikácií.  

Samotnú používateľskú príručku k prototypu virtuálnej učebnice hodnotíme 

kladne a v príručke sa nachádzajú informácie o inštalácii a spustení samotného 

prototypu. Jedinou vecou, ktorú môžeme nášmu konkurenčnému tímu vytknúť je, že  

príručka je po obsahovej stránke dosť chudobná a obsahuje iba jednu spomínanú 

kapitolu. Myslíme si, že obsiahnutie kapitol, ktoré by oboznámili čitateľa so 

samotným ovládaním prototypu by boli určite prínosom a podávali by komplexnejší 

pohľad na používanie a zoznámenie sa so samotným prototypom.    

 

 



1 Záver 
 

Prezentovaný prototyp projektu hodnotíme ako výborný a tím splnil všetky 

náležitosti, ktoré sú spojené so samotným prototypom a jeho prezentáciou. 

Funkčnosť prototypu a splnenie jeho niektorých základných funkcionálnych 

požiadaviek je dobrým základom pre implementáciu komplexného systému virtuálnej 

učebnice s obsahom multimediálnych prvkov.  

 


