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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Jedná se o pokročilé použití velmi jednoduché služby, nikoliv výzkum nebo pokročilá implementace. Náročnost

ovšem zcela triviální také není.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání bez vyjímky splněny, bez dalšího rozšíření.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce je krátká (30 stran). Uživatelský test by si zasloužil vlastní kapitolu, ale "Teorie" a "Implementace" jsou

probrány dostatečně.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce dobře vysvětluje technologie nutné k vytvoření aplikace na Facebook, a implementace je také vysvětlena

do detailů. Místy chybí výstižné popisky obrázků, ale myšlenkové postupy jsou přesto dobře pochopitelné. Pouze
uživatelský test má značné nedostatky. Zcela chybí jakákoliv diskuze o budoucím rozšíření.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 V práci se vyskytují gramatické a typografické chyby, ale ne natolik že by nebyla čitelná.
6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 13 citací, z toho: 4x základní pojmy na Wikipedii, 3x blog, 1x mylně interpretovaný časopis, 2x dokumentace, 2x

online tutoriál, a kniha JavaScript a Ajax (mimo téma). Vědecké články na toto téme neočekávám, ale očekávám
vhodné knihy o vývoji Facebookových aplikací, o vytváření uživatelského rozhraní, a zdroje informací o práci s
komerčnímy partnery. Literatura v zadání (3 dobré zdroje) citována není.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Programové řešení využívá několik nástrojů a knihoven, a velek do posledních detailů funguje dobře. Kód je

dobře strukturovaný a pochopitelný, i když neni okomentovaný.
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačníhu charakteru, která vytvořila komerčně použitelné rozhraní ke zprávě a užívání

fotosoutěže na Facebook. Výstup je hotový a okamžitě využitelný třetí stranou.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práce implementačního charakteru, která dobře pojednává o tématu, a kvalitně řeší jednoduché zadání. Text je

převážně dobrý. Malé nedostatky ve vysvětlení čtvrtého bodu zadání. Celkově práce na B, ale Literatura je
extrémě zanedbaná. Proto navrhuji C.
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