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1. Náročnost zadání jednoduché zadání
 Cílem zadání bylo vytvoření aplikace, která získá informace o předpovědi počítačů z externích zdrojů a vhodně ji

zobrazí. Tento úkol sám o sobě je velmi jednoduchý a je na studentovi, aby jej pojal způsobem hodným
bakalářské práce.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Větší část zadání byla v minimální podobě splněna. Vytvořená webová aplikace je však extrémně jednoduchá a

samostatná mobilní aplikace podle mého názoru nebyla vytvořena vůbec, jak uvádím níže. Technická zpráva
rovněž nepokrývá bod 2 zadání - seznámení se s principy tvorby webových a mobilních aplikací a bod 5 -
testování na vybraném vzorku dat.

3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Technická zpráva formálně splňuje minimální požadavek 30 normostran. Nicméně zejména části věnované

návrhu a implementaci obsahují jen velmi málo relevantních informací.
4. Prezentační úroveň předložené práce 45 b. (F)
 Předložená technická zpráva nejprve velmi stručně popisuje zvolené datové zdroje. Pokud jde o návrh vlastního

řešení v kapitole 3, jedinou relevantní informací zde je návrh schématu relační databáze, které obsahuje tři
jednoduché tabulky. Rovněž kapitoly věnované použitým technologiím a implementaci popisují triviální detaily.
Zcela postrádám rozbor současného stavu a srovnání s obdobnými, veřejně dostupnými aplikacemi.

5. Formální úprava technické zprávy 62 b. (D)
 Z typografického hlediska není práce příliš pečlivě zpracována. Vážné výhrady mám k sazbě vzorců, částí

zdrojového kódu, ale mnoho pozornosti nebylo zřejmě věnováno ani tabulkám a seznamům.
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Seznam použité literatury obsahuje některé relevantní zdroje, které jsou v práci citovány. Mnoho zdrojů jsou však

pouhé odkazy na stránky jednotlivých produktů a služeb spíše než na konkrétní dokumenty.
7. Realizační výstup 40 b. (F)
 Realizačním výstupem je v podstatě jeden PHP skript, který umožňuje zobrazit data o počasí uložená v relační

databázi v podobě grafu, přičemž lze zvolit časové období, jedno ze 13 podporovaných měst v ČR a druh
informace. Druhým výsledkem jsou skripty, které aktualizují obsah databáze ze dvou internetových zdrojů.
Výsledná aplikace je funkční, ale rozsah implementace i rozsah nabízených funkcí považuji za zcela
neodpovídající bakalářské práci. Samostatnou kapitolou je prezentovaná mobilní aplikace, která je však
realizována pomocí univerzálního frameworku třetí strany, který v mobilním zařízení zobrazí výše popsanou
webovou stránku pomocí pevně nastaveného URL. Nejedná se tedy o samostatnou mobilní aplikaci. Postrádám
dále jakékoliv testování a vyhodnocení funkčnosti aplikace.

8. Využitelnost výsledků
 Práce nepřináší žádné nové poznatky.
9. Otázky k obhajobě
 1. Můžete prosím objasnit motivaci svého řešení a srovnat Vaše výsledky s existujícími, obecně známými

službami pro předpověď počasí, jako např. yr.no, windy.com a podobně?
10. Souhrnné hodnocení 45 b. nevyhovující (F)
 Zadání práce, ačkoliv je samo o sobě poměrně jednoduché, dává podle mého názoru dostatečný prostor pro

vytvoření kvalitní bakalářské práce, např. s využitím různých způsobů agregace dat o počasí v čase nebo místě,
kombinací více zdrojů, personalizací pro konkrétní uživatele apod. Pan Mucha však tyto možnosti nevyužil a
vytvořil zcela triviální aplikaci, která pouze zobrazí data z existujících zdrojů. Technická zpráva je pak nutně
odpovídajícím způsobem stručná a její zpracování také není nikterak pečlivé. Tento výsledek bohužel nepovažuji
za dostačující pro bakalářskou práci a navrhuji hodnocení F.

 

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