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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Obtížnost zadání spočívá jednak ve využití technologií, které nejsou běžně vyučovány v bakalářském studijním

programu, ale také v nutnosti seznámit se s konkurenčními službami. Bylo třeba nastudovat několik
konkurenčních služeb, seznámit se s jejich API a licenčními podmínkami.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Aplikace, kterou student implementoval, splňuje veškeré požadavky zadání, a dokonce řadu rozšíření nad rámec

zadání. Zadání předpokládalo vytvoření jednoduché aplikace pro vedení čtenářského deníku, zatímco student
implementoval sociální síť pro čtenáře knih.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí a technická zpráva je dostatečně informačně bohatá. Obsahuje

informace, které vedou k dobrému pochopení práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Prezentační úroveň práce je na velmi dobré úrovni, práce je členěna do kapitol, které na sebe plynule a logicky

navazují. Práce je tak pro čtenáře velmi dobře pochopitelná. Celkovou představu čtenáře o výsledném produktu
by podpořily snímky vytvořené aplikace, což v práci chybí.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Autor v práci důsledně dodržuje zásady typografie. Vytknout lze jen drobné jazykové nedostatky, většinou se

jedná o překlepy. Jako drobný nedostatek lze považovat také horší kvalitu obrázků znázorňujících návrh
uživatelského rozhraní.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Autor čerpá pouze z online zdrojů, jedná se však o zdroje relevantní k tématu práce. Autor důsledně dodržuje

citační etiku, v textu se odkazuje na jednotlivé zdroje. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu se zvyklostmi.
7. Realizační výstup 92 b. (A)
 Vytvořená aplikace je plně funkční a použitelná, student vytvořil nejen aplikaci pro vedení čtenářského deníku,

ale sociální síť pro čtenáře knih. Autor provedl uživatelské testování pomocí dotazníků vyplněných uživateli po
práci s aplikací. Autor v práci využívá knihovny, které sám nevytvořil, tyto knihovny jsou použity v souladu s
autorským právem.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace je velmi dobře použitelná v praxi, poskytuje uživatelům velmi dobrý nástroj pro správu svých

rozečtených i přečtených knih a sdílení názorů na knihy s ostatními uživateli.
9. Otázky k obhajobě
 1. Plánujete aplikaci nasadit do provozu, dále rozvíjet, a umožnit uživatelům její reálné používání?

2. Plánujete vytvořit mobilní verzi webu či mobilní aplikaci? 
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Realizační výstup práce je velmi zdařilý a přesahuje požadavky zadání. Kvalitní realizační výstup je podpořen i

kvalitní technickou zprávou, což vede k celkové vysoké úrovní celé práce. Proto navrhuji souhrnné hodnocení
práce stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2017
  .................................
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