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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Cílem je implementovat aplikaci pro Android a není tedy nutné vynakládat příliš velké úsilí do studia nad rámec

znalostí z BSP, proto hodnotím zadání jako méně obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Zadání bylo splněno v bodech 1-3, nicméně bod 4 (testování aplikace) je velmi odbyt. Měly být testovány

jednotlivé případy užití, ale v kapitole 6, která má celkem 1 stranu, je pouze konstatováno, že bylo možné se
přihlásit a vložit nabídku (poptávku). Nejsou testovány možné chybové stavy (špatné uživatelské jméno, prázdná
políčka, chybná hesla, chování aplikace při přidávání položek...), chybí jakékoliv testy s reálnými uživateli,
hodnocení GUI a především chybí test případů užití dle zadání.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Zvolená struktura textu má určitou logiku, nicméně kapitoly náhle končí, ačkoliv bych jako čtenář očekával

pokračování, a celkově práce působí nepromyšleně a nedokončeně. Postrádám běžné členění na teoretická
východiska a implementační část. Rozsah většiny kapitol je v pořádku (kromě kapitoly 6, která má 1 stranu). V
kapitole 2 chybí popis prohlížení nabídek a poptávek. Kapitola 5.5 je buď nedodělaná nebo zbytečná (má
popisovat implementační detaily, ale zmiňuje se na 1 odstavci o jazyku Kotlin a pak přidává seznam knihoven,
ale další detaily, které bych zde očekával, chybí).

5. Formální úprava technické zprávy 50 b. (E)
 Z formálního hlediska je v textu mnoho nedostatků, například chybějící tečky u popisků obrázků, chybějící tečky

za některými větami (především na konci odstavců), překlepy (uvozovky se samohláskami tvoří přehlasované
samohlásky), chybějící ukončovací závorky, chyby v anglických pojmech, chybějící odkaz na kapitolu, apod.
Jazykovou stránku neposuzuji neboť práce je psána slovensky.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Výběr studijních pramenů je adekvátní, citované zdroje odpovídají řešené problematice a jejich množství je

dostatečné. Citace jsou však uváděny nevhodně na začátku kapitoly, souhrnně pro zbytek textu, což neplní jejich
účel.

7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Výstupem je aplikace pro Android, která komunikuje se serverem Firebase. Předložené řešení zadaného

problému poskytuje nezbytně nutnou funkcionalitu. V aplikaci chybí účinné vyhledávání v nabídkách a
poptávkách (omezeno je pouze místo a jeho okolí dle zadání). Zdrojový kód je vcelku rozsáhlý, ale není
komentován a není jasné, které zdrojové soubory jsou dílem autora (některé soubory tuto informaci obsahují, jiné
nikoliv). Dokumentace zdrojového kódu chybí. Postrádám i manuál a návod pro překlad a instalaci aplikace.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace v současné podobě není využitelná v praxi. Po úpravách a doplnění vyhledávání však má

potenciál stát se užitečnou.
9. Otázky k obhajobě
 V jakém rozsahu jste aplikaci naprogramoval a proč jste nezahrnul možnost filtrace nebo vyhledávání?
10. Souhrnné hodnocení 49 b. nevyhovující (F)
 Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikace pro Android, která by měla umožnit zveřejňování nabídek a

poptávek malého rozsahu. Zadání nebylo splněno, konkrétně bod 4, který se zaměřuje na testování aplikace. U
zadání této obtížnosti patří testování k jednomu z klíčových bodů a jeho absence jednoznačně ukazuje na
nedokončenost práce. Výsledná aplikace je nedotažená v oblasti vyhledávání nabídek a poptávek. Technická
zpráva trpí také mnoha nedostatky, především po formální stránce obsahuje množství chyb, kterým se lze
snadno vyvarovat. Ani prezentační úroveň práci nezachraňuje. Text je nepromyšlený a zdá se, že byl sepsán
rychle, bez hlubší kontroly obsahu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem hodnotím práci jako nedostatečnou.
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V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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