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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Student se musel seznámit s problematikou tvorby softwaru pro iOS včetně práce s databázemi a cloudovými

službami. Náročností odpovídá běžné bakalářské práci.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Základní struktura práce je zvolena dobře, nejprve se popisují výchozí předpoklady a analýza současného stavu,

následně návrh a implementace a nakonec stručný popis testování. Text je čitelný a dobře pochopitelný. Pro
popis procesů navrhované aplikace byly zvoleny Petriho sítě, které obsahují pravděpodobnosti provedení
přechodů. Tento způsob se hodí pro analýzu procesů, pro popis chování by bylo vhodnější zvolit jinou variantu,
příp. formalismy pro definici workflow. V diagramech Petriho sítí se také vyskytují chyby, např. na obr. 3.7
napojení přechod-přechod či neznámá čárkovaná hrana do místa Zrušení.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Jazyková úroveň textu je dobrá, nenašel jsem zásadní prohřešky. Typografická úroveň práce je průměrná,

obsahuje zbytečně velké obrázky a prázdná místa na stránkách uvnitř kapitol.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Výběr studijních pramenů je dostatečný, z větší části je tvořen internetovými zdroji. Vzhledem k charakteru práce

to považuji za odpovídající. Student odlišuje vlastní přínos od převzatých prvků.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je zpracován kvalitně, aplikace je plně funkční a z uživatelského hlediska dobře ovladatelná.
8. Využitelnost výsledků
 Aplikaci lze chápat jako alternativu k existujícím aplikacím. Z pohledu nabízených funkcí se však aplikace nijak

zásadně neliší a je navíc omezena pouze na iOS. Praktické využití širší komunitou je tedy málo pravděpodobné.
9. Otázky k obhajobě
 1. Na straně 14 uvádíte možnosti vylepšení stávajících aplikací. Je uveden pouze jeden problém, a to nutnost

explicitní registrace a přihlašování. Vaše řešení toto nevyžaduje, je však omezeno výhradně na platformu
iOS. K tomu mám dvě otázky - lze najít nějakou zásadní odlišnost vašeho řešení od existujících aplikací a co
by bylo nutné upravit, aby bylo vaše řešení použitelné i na jiných platformách?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Kvalita zpracování textu je průměrná, velmi pozitivně hodnotím zpracování realizačního výstupu. Souhrnně proto

navrhuji hodnocení stupněm B/80b.

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Kočí Radek, Ing., Ph.D.
oponent
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