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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné - student měl navrhnout a implementovat netriviální aplikaci pro OS Android.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Zadání hovoří (bod 3 a 4) o řešení matematických rovnic, ovšem řešitel vytvořil aplikaci pro vyčíslování vzorců.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Sepsaný text je svou strukturou a obsahem podprůměrný. I když se jedná o návrh GUI, řešitel nevychází z

případů užití a vůbec neřeší, kdo by aplikaci používal, proč a za jakých okolností. Kapitola Návrh má pouze 2
strany (17-18). Kapitola o implementaci (kap 4) je všehochutí obsahující například i vysvětlení, co je infixová,
prefixová a postfixová notace (obrázek 4.9). Místo zápisu algoritmů řešitel bez výjimky vysvětluje vše na
triviálních příkladech (obrázky 4.10 - 4.13), které neodkazuje jako příklady ale prostě jako vysvětlení řešeného
problému.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po formální stránce je text bez větších problémů a spíš mírně nadprůměrný. Text je čtivý a pokud dokážu

posoudit (text je psán slovensky), je bez gramatických chyb. Občas se vyskytují typografické chyby, především
chybějící mezera před levou závorkou.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Citovaných zdrojů je hodně, ale většinou se jedná o webové stránky, odkazy na konkurenční aplikace, apod.

To by tolik nevadilo (a bohužel nevybočovalo), ohledně studia pramenů ale vadí, že řešitel pro lexikální a
syntaktickou analýzu jednoduchých vzorců vymýšlí kolo; co by šlo realizovat jedním jednoduchým průchodem,
řešitel řeší krkolomně několika různými algoritmy (viz obr 4.13).

7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Úkolem bylo vytvořit nástroj který ŘEŠÍ matematické rovnice, místo toho je vytvořen nástroj, který vyčísluje

jednoduché vzorce.
O kvalitě řešení vypovídá, že čísla musí obsahovat pouze číslice (co šestnáctková čísla?) a proměnné pouze
nečíselné znaky (proč? kromě odbyté lexikální analýzy...). Hloubku řešení také ilustruje to, že řešitel se
neobtěžoval vytvořit pro svou aplikaci (byť triviální) ikonu.
Návrh UI není vůbec promyšlený a orientovaný na uživatele. Úvodní obrazovka (obr 4.1) plýtvá místem a nutí
uživatele použít jedno z tlačítek - takto se dnes aplikace prostě nenavrhují! Výsuvné menu (obr. 4.5) zakryje
editovanou rovnici, během psaní uživatele neustále obtěžují červené výstrahy o chybách (obr. 4.6). Atd. Atp.
Aplikace má hodně daleko do kvalitního promyšleného návrhu, který by si získal přízeň uživatelů.
Vytvořený widget je úplně nesmyslný a nevidím žádnou jeho vyšší hodnotu než má ikona, která prostě pustí
aplikaci.

8. Využitelnost výsledků
 Ne.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 62 b. uspokojivě (D)
 Řešitel se poněkud minul zadáním - neřeší rovnice, ale vyčísluje vzorce. To by nemuselo vadit - nástroj pro dobré

vyčíslování vzorců by mohl mít svůj smysl.
Vytvořená aplikace je ovšem slabým řešením, hluboce pod standardy aplikací pro mobily dneška.
Textová zpráva je podprůměrná.
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