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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o průměrně obtížné zadání, jelikož hlavní tíha funkcionality závisí zajména na interpretaci informací

získaných pomocí API Facebooku a Googlu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech. Aplikace pro platformu Android je funkční a při otestování podávala

relevantní výsledky.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je obvyklého rozsahu a neobsahuje zbytečné sekce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je členěna do sedmi kapitol, které na sebe logicky navazují. Po přečtení textu má autor dobrou představu

zejména o výsledném řešení dané problematiky. Ocenil bych více diskuze v úvodní kapitole, která by mohla uvést
uživatele mnohem šířeji do dané oblasti.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 K typografické stránce nemám výhrady kromě sazby vzorců. Vzorce by měly být zařazeny přímo do věty včetně

správné interpunkce. Jména funkcí by neměla být vysázena kurzívou (pred, sim...). Při čtení práce jsem nenarazil
na gramatické chyby, a přesto že je text ve slovenštině, tak jsem neměl problém s jeho porozuměním.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 S výběrem literatury, kterou autor správně cituje nemám žadný problém. Práce obsahuje menší množství citací,

jelikož podstatná část textu popisuje vlastní řešení autora.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výsledné řešení v podobě aplikace pro platformu Android a serverové části postavené na frameworku Ruby on

Rails je funkční a při otestování podává relevantní doporučení. Zdrojové kódy jsou přehledné a je zřejmé, že jsou
autorovým vlastním dílem.

8. Využitelnost výsledků
 Nejedná se o práci kompilačního charakteru, ale také ani o práci, která přináší nové poznatky. Jelikož je cílem

práce agregace a filtrování ze sociálních služeb jako Facebook, tak se výsledná aplikace stává na těchto
službách závislá. Nicméně současným trendem je masivně využívat informací poskytovaných sociálními sítěmi a
cílová aplikace má šanci si najít své uživatele, a pokud obstojí v konkurenci, tak je zde jistě i komerční potenciál.

9. Otázky k obhajobě
 Pokuste se zhodnotit ve kterých oblastech by mohl být vylepšen doporučovací algoritmus.

Jakými způsoby by se dalo snížit množství volání Facebook a Google API?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Autor se zodpovědně zhostil zadání a dokázal vytvořit použitelnou aplikaci, která může být užitečná veřejnosti.

Jelikož je aplikace dostupná na Google Play, tak je okamžitě k dispozici širokému publiku a její instalace je
bezproblémová. Technická zpráva je na dobré úrovni a dostatečně dokumentuje postup při řešení zadaného
problému.
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