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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o standardní zadání - navrhnout a vytvořit mobilní aplikaci pro daný účel.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo jaksi splněno - řešitel vytvořil aplikaci reagující na zadání.

Bod 3. zadání vyžaduje zveřejnění na Google Play, ale odkazy z QR kódů na plakátu a z videa nevedou na
platnou stránku a aplikaci se recenzentovi nepodařilo na Google Play vyhledat (k 21.5.2015).

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Svojí strukturou a diskutovanými skutečnostmi je text slabý.

Nejvíce vadí, že i když se jedná o návrh uživatelského rozhraní, v technické zprávě není ANI JEDEN screenshot
nebo obrázek návrhu jednotlivých oken.
Velice podrobně se diskutují poměrně jednoduché a přímočaré výpočty, koncepce uživatelského rozhraní a
účelnost použitých technik zadávání a prezentace dat však diskutovány prakticky vůbec nejsou.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Po formální stránce je technická zpráva velice špatná.

Obsahuje množství typografických chyb (podivné, neodsazené odstavce, chybějící mezery před levými
závorkami, přebývající mezery před čárkou, špatné odkazování na číslované objekty jako sekce nebo obrázky,
...).
Daleko horší je ale jazyková stránka. Mnoho vět začíná nevhodně spojkou, vyskytuje se hodně vět bez slovesa
nebo se slovesem nevhodně v infinitivu. Pisatel notoricky chybuje v jenž/jež/jíž, přitom toto zájmeno velice hojně
využívá. Mnoho chyb je v interpunkci.
Čtení předloženého textu bylo poměrně dosti nepříjemným zážitkem a kvalita neukazuje na pečlivost přípravy a
velkou schopnost řešitele psát srozumitelný text.

6. Práce s literaturou 58 b. (E)
 Práce s literaturou je slabá. Opravdu řešitel při vývoji aplikace pro Android vystačil s jednou česky psanou

knihou? U tohoto typu zadání by bylo na místě pracovat s doporučeními pro návrh UI a pro testování - tento typ
literatury vůbec odkazován není.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Pochybuji o reálné použitelnosti/používanosti vytvořené aplikace.

Struktura UI (obrazovky, dialogy, ...) nevycházejí z analýzy případů užití a jsou udělané "podle prvního nápadu". Z
tohoto důvodu bude ovládání aplikace málo akceptovatelné pro běžné uživatele.
Použité rozpoznávání znaků přímo z fyzických měřidel také pravděpodobně nebude použitelné a používané - i v
dotazníku je respondenti hodnotili hodně špatně. Opsat 6 číslic z měřidla pomocí numerické klávesnice jistě
zabere mnohem méně času, než vyznačovat ořezový obdélník a pak se do něho fotoaparátem trefovat; kromě
toho bude zdrojem daleko méně frustrace.

8. Využitelnost výsledků
 Nic nevidím.
9. Otázky k obhajobě
 Jaké je použití předpovědi spotřeby? Je tato okamžitá a v mobilu dostupná předpověď v něčem cennější

než prostá faktura za minulý rok?
10. Souhrnné hodnocení 58 b. dostatečně (E)
 Řešitel v zásadě naplnil zadání (s výhradou ohledně zveřejnění) a vytvořil řešenou aplikaci.

Provedení aplikace je podprůměrné a nesplňuje standardy nutné pro to, aby se aplikace stala používanou a
oblíbenou.
Textová zpráva je dosti podprůměrná jak svým obsahem, tak především formou zpracování.
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