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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o standardní zadání - vytvořit aplikaci pro Android. Řešitel přidal navíc komunikaci s centrálním

serverem přes REST API.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Bod 4. zadání žádá zveřejnění na Google Play. V textové zprávě se píše o umístění do Google Play v režimu

uzavřené bety, což není zveřejnění.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 79 b. (C)
 Textová zpráva je strukturovaná rozumně a poskytuje dostatek informací.

Vytkl bych, že neobsahuje analýzu existujících aplikací řešících stejný problém - existuje jich množství a jejich
průzkumem by bylo možné identifikovat dobrou praxi a té se pak přidržet.
Ještě více vadí, že řešitel nediskutuje skutečné případy užití a při návrhu nevychází z konkrétních potřeb
uživatele. Jisté nepochopení konceptu případů užití ilustruje obrázek 2.1 - nejsou to případy užití, ale struktura
menu a aktivit aplikace. Pro návrh aplikace by přitom byly podstatné otázky jako: Kdy po aplikaci uživatel sáhne?
Před cestou na nákup, aby vybral, do kterého obchodu jít? V obchodě, aby věděl, které položky koupit tady a
které jinde? Po nákupu, aby si především evidoval svoje výdaje? Tyto otázky si řešitel v textu neklade a
neposkytuje na ně odpovědi. Proto je možné se domnívat, že ani navržené rozhraní nebude reagovat na kritické
potřeby uživatelům a tedy jim ve výsledku nebude řešit jejich problém a nebude tedy pro ně velice hodnotné.
Kapitola 3.2 na několika dlouhých stranách popisuje převod obrázku do tónů šedé a jeho binarizaci a následné
fáze OCR. Toto vše je buď jednoduchý vzorec a nebo to řešitel (správně) řeší použitím knihovny. Co by bylo
skutečně zajímavé a bylo by vlastním návrhem je, jak řešit registraci špatně rozpoznatelných položek - to odbude
jednou větou (poslední věta v kap. 3.2, str. 25).

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Text je zpracován poměrně pečlivě a dobře předává zvolené informace. Vyskytují se občasné překlepy a

jazykové chyby, ne ale v excesivní míře. V kapitole 2 se nějak pokazilo číslování obrázků v odkazech na ně.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Práce s literaturou je spíše podprůměrná. U tohoto typu zadání není na místě očekávat citování velkého počtu

odborných článků. Řešitel ale jistě pracoval s více než čtyřmi zdroji uvedenými na straně 33. Cituje je ale
nevhodně a nebo necituje. Mimo jiné by mohl citovat Levenshteinovu vzdálenost (str 25.), ale byť je to zajímavý a
osobitý bod jeho práce, zmiňuje ho v jediné větě a místo něj se věnuje banalitám.
Příkladem může být popis převodu obrázku do odstínů šedé na obr. 21. Popis je špatně: vzorec pro výpočet Y
(nečíslovaný! proč?) nemá pracovat s RGB, ale s R'G'B', což jsou složky po linearizaci pomocí gamma korekce.
Tento výpočet k tomu podpírá odkazem (poznámka pod čarou 3) na webovou stránku, jež začíná slovy v
masivním červeném obdélníku: "Note: This document is obsolete, and is retained here for historical purposes
only." Naznačuje se tím, že řešitel se příliš nezabýval hodnocením kvality svých zdrojů a "teoretické informace"
vypsal spíše pro vyplnění stránek, než pro přesné předání důležitých faktů.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Velice oceňuji grafický vzhled a jednoduchost aplikace - je navržena přesně podle principů Material Design.

Ovládání vypadá opravdu intuitivně a jednoduše, příjemně vypadá vhodné našeptávání apod.
Mám pochybnosti o promyšlenosti a účelnosti sdílení mezi přihlášenými uživateli přes centrální server. Například
v různých městech bývají různé ceny - k čemu je uživateli informace, že v jiných městech či krajích lidi nakupují
dráž nebo levněji? Naivní sdílení cen je taky náchylné na trolling a manipulaci třeba ze strany obchodníka, který
chce uživatele aplikace ovlivnit v jejich přemýšlení o zboží. Mohlo by být zajímavé promýšlet výběr uživatelů, o
jejichž cenách mám být informován, třeba na bázi jednostranného sledování jako u Twitteru. Takovými
zajímavými otázkami se ale řešitel nezabývá, místo toho popisuje obšírně převod obrázku na odstíny šedé (a
ještě špatně).

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace má velice moderní a promyšlené uživatelské rozhraní. Po dotažení by si mohla najít svoje vděčné (a
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třeba platící) uživatele.
K tomu ale řešitel musí vyjít z potřeb/problémů uživatelů a aplikaci optimalizovat k tomu, aby na ně odpovídala.
Což znamená i znovu promyslet účel a podobu sdílení informací přes centrální server.

9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem mají obrázky 3.1 a 3.2 pomoci čtenáři pochopit Vaši aplikaci? Jste jejich autorem?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Přes výčet problémů textové zprávy považuji tuto práci spíše za mírně nadprůměrnou.

Oceňuji velice dobré a pečlivě zpracované uživatelské rozhraní aplikace a to, že k němu řešitel došel přes
provizorní iterace na základě zpětné vazby.

 

V Brně dne: 25. května 2015
  .................................

podpis
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