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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání ve spolupráci s firmou Q2 Interactive.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Nepatrný rozpor vidím v bodě 4 požadujícím aplikaci nasaditelnou v praxi, přičemž autor v technické zprávě

mluví o prototypu aplikace, který kupříkladu nedostatečně řeší bezpečnost komunikace. Ověření použitelnosti
synchronizace se serverem pomocí experimentů jsem v technické zprávě neobjevil.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Většina kapitol mohla být mírně stručnějších. Popisy historie technologií nebo uvádění základních či známých

faktů tam, kde by stačil odkaz do literatury, považuji za zbytečné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Zpráva je dostatečně přehledná a pochopitelná. V případě Návrhu a Implementace by však větší stručnost

přispěla k jasnějšímu vyjádření opravdu důležitých stránek řešení.

Specifikace a analýza požadavků nejde do dostatečné hloubky. Autor se mohl pokusit lépe analyzovat
potřeby uživatelů (vyhledávání a filtrování zakázek, upozornění na nové úkoly nebo termíny, apod.). Není
jasné pro jak velkou firmu je aplikace určená.
V několika případech je popis existujících technologií (GPS, atd.) nevhodně vložen do kapitol věnovaných
specifikaci požadavků, návrhu a implementaci.
Dotazník použitý v uživatelských testech i popis testů měly být součástí technické zprávy, nikoliv pouze
na CD.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Úprava technické zprávy je velmi dobrá. Překlepů a chyb je málo.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Literatura odpovídá charakteru práce - použití existujících mobilních a webových technologií.

Chybí více materiálů k problematice uživatelského testování a autor se také mohl zaměřit na současné
technologie na poli databázových a NoSQL systémů pro vývoj nejen webových aplikací (CouchDB, MongoDB,
atd.), autentizaci pro přístup k webovým službám (např. OAuth2) nebo možnosti již existujících systémů pro
management projektů jako Redmine.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 S ohledem na rozsah práce (serverová část, mobilní aplikace i webová část) je realizační výstup velmi povedený.

Aplikace je pěkně zpracovaná a implementované části jsou funkční. Zdrojové kódy jsou kvalitně strukturované a
zpracované. Je trochu škoda, že autor postavil řešení na "klasických" technologiích a nepokusil se využít
pokročilejších.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, jejíž výsledkem je prototyp aplikace pro řízení a dokumentaci

dopravních staveb. Aplikace může posloužit jako základ pro další vývoj.
Pro reálné nasazení nejsou některé části dotažené. Navržené uživatelské testy nejsou dobře koncipovány a
chybí jejich podrobnější vyhodnocení.

9. Otázky k obhajobě
 Neměla by v diagramech 4.1 a 4.5 existovat vazba mezi uživatelem (např. stavbyvedoucím) a "jeho"

zakázkami?
Je možné dodatečně upravit pozici fotografie na mapě v případech, kdy je v době pořízení slabý nebo
žádný GPS signál?
Uvažoval jste o možnosti doplňovat poznámky k fotografiím nebo úkolům i jinou cestou než přes webové
rozhraní (např. hlasový záznam)?
Jak jste testoval použitelnost a robustnost synchronizace?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Pan Obořil vytvořil kvalitní prototyp aplikace. Důraz kladl zejména na technickou stránku aplikace (offline režim
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práce a synchronizace záznamů se serverem, apod.). Z pohledu uživatele se mi aplikace nezdá dotažená do
použitelného stavu a také chybí důkladnější otestování aplikace ať už z pohledu právě uživatele, nebo
robustnosti synchronizace změn se serverem.

 

V Brně dne: 13. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         2 / 2

http://www.tcpdf.org

