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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání bakalářské práce bylo, dle mého názoru, sice průměrně obtížné, ale student se ho zhostil tvůrčím

způsobem a rozvinul zadání tak, že vznikla výborná práce.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo, dle mého názoru, splněno v celém rozsahu a to tvůrčím způsobem. Student vytvořil pěkně

zpracovanou funkční aplikaci, jejíž funkce velmi přesahuje rámec zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah textu práce je "standardní" a splňuje požadavky požadované délky textu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Prezentace práce je velmi dobrá. Text je čtivý a má dobrou informační hodnotu. Pokud se ale týká struktury

práce, mohl student věnovat více prostoru shrnutí současného stavu aplikací "vícenásobného" měření času a to
třeba ne nutně jen na platformě Android. Dále není jasné, proč jsou v práci jako samostatné kapitoly "Uživatelé" a
"Implementace", když jejich délka je, oproti ostatním celkem minimální (2 strany) a spíše by se, dle mého názoru,
hodily jako podkapitoly.

5. Formální úprava technické zprávy 100 b. (A)
 Po formální stránce je práce zpracována výborně a "není jí co vytknout".
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Výběr studijních pramenů a citované literatury vůbec je v pořádku. Student snad mohl zařadit i nějakou publikaci

týkající se měření času obecně.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizační výstup práce je velmi zdařilý. Jedná se o "kompletně dotažený" software pro Android, který byl také

zveřejněn (v Google Play pod skromným názvem "The Best Stopwatch").
8. Využitelnost výsledků
 Výsledek je využitelný v praxi a vzhledem k tomu, že byl zveřejněn, dá se předpokládat, že je vlastně v praxi již

využíván.
9. Otázky k obhajobě
 Uvažujete o možnosti "propojit" několik instancí aplikace tak, aby například jeden uživatel mohl

připravovat startovní listinu a jiný měřit čas?
Bylo by možné přivést do aplikace nějaký "hardware vstup" pro spouštění a zastavování časomíry? Třeba
přes vhodný Bluetooth nebo WiFi modul?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Celkově se jedná o zdařilou práci. Pozitivem práce je velmi pěkný realizační výstup, který je prakticky využitelný.

Jako pozitivní vnímám i to, že výsledek práce byl zveřejněn. Drbnou výtku lze mít ke struktuře textu. Přes tuto
drobnou výtku se celkově jedná o vynikající práci.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2018
  .................................

podpis
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