
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Litvík Dušan
Téma: Mobilní komunitní aplikace (id 20806)
Oponent: Zbořil František, doc. Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Student ve svém textu po uvedení cílů a motivací k této práci postupně představuje technologie, které využil při

realizaci aplikace od prostředí pro realizaci aplikací v systému Android, až k databázovým službám. Čtivost textu
se mění. Některé pasáže jsou psány čistě, jinde je to horší. Obzvlášť když se studen pustí do popisování
implementačních detailů. Také mi přijde ne příliš vhodné stěžovat si na dokumentaci a líčit, jak s takovýmito
obtížemi student bojoval (např. v kapitole 4.2.2).

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Text je psán slovensky a pokud mi moje znalost tohoto jazyka dovoluje, žádné prohřešky proti gramatice jsem

v něm nenašel. Některé obrázky nejsou příliš čitelné, hlavně diagramy na stranách 26 a 29, jiné jsou zase
zbytečně velké. Připadá mi, že na některých hranách diagramů by měly být zapsány výstupy procesů.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Během vypracovávání projektu student užil mnoho pramenů, povětšinou v elektronické podobě. Ty jsou řádně

uvedeny v sekci literatury a řádně citovány.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup je funkční, přestože má jistá omezení z důvodu limitů, nad které je nutné platit služby, které

jsou využívány. To je ovšem řádně zmíněno a vysvětleno.
8. Využitelnost výsledků
 Již zadání projektů bylo cíleno na využitelnost aplikace v komunitě přiznivců konkrétní značky automobilu. Proto

předpokládám, že touto komunitou bude využívána. Otázkou zůstává to, co student v textu zmiňoval, což je
omezení přístupu službám využívaným touto aplikací, pokud mají být používány bezplatně.

9. Otázky k obhajobě
 Jak byste posoudil obecnost vaší aplikace? Je využitelná i pro jiné komunity, než jsou příznivci této

konkrétní značky automobilu, nebo i pro komunity, které chtějí organizovat srazy a jinak se stýkat a
přitom nejsou sběrateli konkrétního produktu?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Práci považuji ve většině ohledů za průměrnou. Zadání splněno bylo, text je přijatelný, aplikace funkční a volím

tedy hodnocení stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

