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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Jedná se o mobilní aplikaci, která není příliš komplexní. Hojně využívá služeb prostředí iOS (CoreData, CloudKit).
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny a práce neobsahuje žádné další rozšíření.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je dostatečný, nad spodní hranicí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická zpráva má logickou stavbu, jednotlivé kapitoly obsahují všechno co se od nich očekává.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Zpráva je až na drobné chyby zdařilá. Obsahuje několik jazykových chyb, které pravděpodobně vznikly úpravami

a přepisováním. 
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Výběr studijních pramenů je pro daný typ práce dostatečný, převážně se jedná o webové tutoriály systému iOS.

Avšak převzatý obrázek 2.1. na str. 7 pochází z iOS tutoriálu (v práci citace [5]) a toto není řádně zapsáno. Také
citace webových stránek, kterých je v literatuře většina, nejsou ve správném tvaru podle normy ČSN 690, chybí
datum publikování, typ nosiče (online) a uvození url "Dostupné z". Naopak přebývá zkratka "URL".

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Zdrojový kód je řazen do souborů logicky podle rozdělení entit. Je přiměřeně komentován (i když česky).

Samotnému programu bych vytkl například ukládání hesel v otevřené podobě a vytváření id společnosti na
základě času (možnost kolize a chybová hláška pro jednoho z kolidujících uživatelů). Aplikace je uživatelsky
přívětivá.

8. Využitelnost výsledků
 Tato práce vytváří zcela novou aplikaci určenou speciálně pro český trh a přímo pro potřeby jedné firmy. Jako

taková je již teď využitelná v praxi a s potenciálem být konkurenceschopná.
9. Otázky k obhajobě
 Lze zpětně dohledat celý průběh cesty nebo je znám jen výchozí/koncový bod a délka trasy? Pokud ne,

co by bylo třeba v aplikaci změnit, aby toto bylo možné?
Jak rozsáhlá by byla změna aplikace, aby mohla být využita v jiných zemích s jinými požadavky na
uložené informace?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Technická zpráva je až na výtky k práci s literaturou kvalitní. Práce splnila vytyčený cíl a je tedy využitelná v praxi

dopravní společnosti. Aplikace je dále rozšiřitelná a po odstranění drobných chyb konkurenceschopná. 

 

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

 

V Brně dne: 25. května 2016
  .................................
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