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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Úkolem bylo vytvořit aplikaci pro správu obytných vozů na platformě Android, která bude v budoucnu

provozována komerčně. Tato aplikace musí komunikovat s centrální jednotkou pomocí komunikačních
technologií Bluetooth a GSM. Z důvodu nedostupnosti centrální jednotky v průběhu řešení vyvstal další úkol,
kterým bylo vytvoření simulátoru dané jednotky, čímž se zadání stalo mírně obtížnějším.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Aplikace i simulátor byly demonstrovány a jsou funkční. V práci je popsáno a vyhodnoceno uživatelské testování,

zadání tedy bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce má logickou strukturu a kapitoly na sebe logicky navazují. Pro lepší pochopení práce ale chybí shrnutí v

některých částech. Např. ve druhé kapitole mohly být krátce shrnuty výhody a nevýhody všech řešení. V kapitole
s návrhem řešení mohlo být uvedeno celkové schéma systému a propojení jednotlivých částí. Kapitoly o
implementaci (pátá a šestá) popisují implementaci poměrně detailně a text není příliš členěn. V kapitole 6.2
(Komunikace) je popsána jen komunikace pomocí Bluetooth, zmínka o implementaci GSM chybí.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po typografické stránce v práci chybí tečky za popisky obrázků. Pro lepší orientaci by měly být např. názvy funkcí

psány neproporcionálním písmem. Jazyková stránka je téměř bez problémů - v práci se ale objevují překlepy,
které mohla odstranit automatická kontrola pravopisu.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Z práce je jasně patrné, které části tvořil student a které jsou přebrané. V citacích se ale objevuje znak copyright.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Systém je jako celek funkční a otestovaný z pohledu uživatelského rozhraní. Aplikace působí dobrým dojmem a

pro uživatele je lehce pochopitelná a přehledná. Z práce je také patrné, že student věnoval nemalé úsilí řešení
problémů spojených s problémovou implementací protokolu Bluetooth na různých zařízeních. K řešení student
využil vhodné knihovny a jasně je oddělil od vlastního kódu. V jeho vlastních kódech však chybí hlavičky. Na
přiloženém CD jsou prázdné adresáře bin, video a wireframes (všechny potřebné zdrojové kódy jsou ale
přiloženy).

8. Využitelnost výsledků
 Výslednou aplikaci je možné dále rozšiřovat a použít pro zadaný úkol, tedy ovládání karavanů a obytných vozů.

Kvůli absenci reálné centrální jednotky byl navíc vytvořen simulátor, který je použitelný pro další vývoj a
testování.

9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem bude probíhat plánovaný přenos aplikace na jiné platformy, jsou některé části aplikace

znovupoužitelné?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Výsledkem je funkční aplikace pro ovládání karavanů a obytných domů a dále simulátor centrální jednotky.

Technická zpráva mohla být doplněna o shrnutí (viz výše), čímž by se zlepšila přehlednost. Celkově práci
hodnotím stupněm C.
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