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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem bylo na základě studia problematiky závislostí navrhnout, realizovat a otestovat mobilní klient-server

aplikaci pro sledovaní a pro terapii závislostí.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v plném rozsahu. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva má 51 stran v LaTeXu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Text smysluplně strukturovaný a srozumitelný. Jak problematika závislostí a jejich terapie, tak problematika

vývoje mobilních aplikací jsou popsány v adekvátním rozsahu. Ale umístit obě tyto záležitosti do jedné kapitoly
není zcela ideální. Návrh, implementace a testování jsou popsány adekvátním způsobem. Vzhledem k rozsahu
některých kapitol bych uvítal explicitní strukturování do třetí úrovně. 

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typografická i jazyková stránka práce je na velmi dobré úrovni. Na několika stránkách je ale zbytečně mnoho

nevyužitého prostoru.  
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Literatura obsahuje 26 položek. Všechny zdroje jsou relevantní a týkají se tvorby mobilních a klient-server

aplikací a problematiky závislostí. V odkazech [11] a [12] je chyba, které si je autor vědom a dodal opravu.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je velmi dobře zdokumentován a je plně funkční. 
8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší originální implementaci známých terapeutických metod pro vybrané závislosti. 
9. Otázky k obhajobě
 Jak řešíte a problém přístupu třetích stran k citlivým osobním údajům uživatelů? Jaké varianty řešení připadají

v úvahu?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Jde o kvalitně zpracované dílo, jehož realizační výstup byl testován a je přímo použitelný v praxi.

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
oponent
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