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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Vytvoření mobilní aplikace na prohlížení obrázku považuji za méně obtížné zadání. Tato práce ovšem vyžaduje

serverovou část, návrh uživatelského rozhraní, a důkladné řešení prezentační stránky aplikace. Z důvodu
nutnosti řešení těchto dílčích úloh hodnotím práci jako obtížnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo zcela splněno, a navíc obsahuje tři malá rozšíření. První rozšíření je v nezávislém vývoji prvků

animace přechodů, které nejsou obsaženy v samotném frameworku platformy. Toto rozšíření je sice důmyslné a
důkladně řešené, student ovšem v tomto směru narazil na náročný problém s bufferováním systému které vzácně
způsobuje přeblikávání. Jedná se tedy o velké rozšíření které student kvalitně pojal, ale nebylo kompletně
dořešeno. Druhé rozšíření je v propojením několika zdrojů obrázků s použitím vlastního serveru přistupujícím k
API každé služby. Třetí rozšíření je v offline prohlížení.
Zároveň ovšem práce zanedbává bod 6. testování na uživatelích a iterativního vylepšování. Jediné testy se týkaly
pouze designu loga, což je z technického hlediska bohužel nepodstatné. Zároveň nutno podotknout že kvalita
software odpovídá aplikaci, která testy prošla.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce má rozsah odpovídající množství informací.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Logická struktura práce je kvalitní, a činí pochopení tematiky snadným
5. Formální úprava technické zprávy 98 b. (A)
 Typografická stránka práce je perfektní, a v jazykové stránce jsem nenašel chybu.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce obsahuje literaturu z oborů: software (Android, REST), uživatelský design, doporučovací systémy, a

psychologie. Některé zdroje jsou blogy. Většina zdrojů jsou prezentovány přímo v textu jako desítky URL v
poznámky pod čarou. Musím ovšem podotknout že ač jsou zdroje moderního rázu a neobsahují jediný vědecký
článek, pro danou problematiku jsou zcela vyhovující.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Vytvořený software je velmi kvalitní, a zralý k intuitivnímu užívání. Kód vypovídá o vysoké schopnosti

programovat a integrovat knihovny v rámci platformy Android. Licenční podmínky dílčích knihoven nejsou v práci
nijak zmíněny, ale po jednoduchém dohledání je jasné že se jedná o open source. Kód je srozumitelný a čitelný.
Student často řeší problémy využitím specializované knihovny, ale je poznat že schopen je řešit i sám.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, rozšířenou o design, a teorii uživatelských rozhraní. Aplikace je

dotažena na velmi kvalitní úroveň, a je dostupná v Google Play.
9. Otázky k obhajobě
 Jaké jsou možnosti animací zabudovaných v platformě Android? Co se v tomto změnilo s příchodem verze 5.0?

Proč nejsou některé služby sdílení obrázků online vhodné pro vaši aplikaci? Jak by jste tyto důvody mohl vzít v
potaz a vyřešit?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce je vysoce kvalitní ze stránek implementace, uživatelského rozhraní, zpracování technické zprávy, a

grafického zpracování. Tím bylo obtížnější zadání splněno nadrámec očekávání, a přes teoretický nedostatek
(uživatelská studie pojednává o logu, nikoliv o GUI), doporučuji hodnocení A, v horším případě lepší B.
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