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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je standardní. Vypracování aplikace je nadprůměrné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno - výsledkem je aplikace, která může být použita k danému účelu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Textová zpráva je nadprůměrná - svým rozsahem (v rozumných a opodstatněných mezích) i kvalitou provedení.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Textová zpráva je velice přehledná a obsahuje účelné informace.

Mírně diskutabilní je kapitola 1 a zčásti kapitola 2. Zejména kapitola 1 obsahuje velice podrobné informace na
nízké úrovni: syntaxe jazyka, konvence pojmenování identifikátorů, detaily MVC. Pokud by na takto podrobné
úrovni byly zpracovány všechny informace relevantní pro programování v daném prostředí, musela by zpráva mít
mnoho desítek stran. Takto jsou informace vytrženy. Podobně v kapitole 2 se poměrně detailně řeší detaily
typografie a třeba animací, ale hlavní obrysy návrhu aplikací jsou zmíněny pouze málo. Výběr informací
zařazených do těchto částí textu je tedy trochu nevyvážený.
Kapitola 3 (o návrhu vlastního UI) prakticky začíná analýzou existujících řešení - existující řešení a analýza jejich
návrhu by asi měla být vyčleněna mimo vlastní návrh - v předloženém textu se takto trochu míchají rozdílné věci.
Kapitola 5 popisuje testování, ale není z ní patrno, jak vypadal vzorek respondentů a jaké byly jejich odpovědi -
řešitel interpretuje poučení, ale nepodává zprávu o tom, jak testování probíhalo a jaké byly odpovědi.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Formální kvalita textu ve velice dobrá - formátování téměř bezchybné, jazyk je čtivý a srozumitelný a obsahuje

pouze menší množství chyb.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr citované literatury je přiměřený řešenému problému a použité reference jsou velice kvalitně odkazovány z

textu.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výstupem je velice přesvědčivá aplikace pro mobilní telefon s iOS, s moderním a profesionálně vyhlížejícím

uživatelským rozhraním.
V popisu návrhu UI jsem mírně postrádal podrobnější vyjití z uživatelských případů užití. Průchod aplikací začíná
buď od výběru podniku v blízkém okolí, nebo výběrem ze sady doporučovaných pokrmů. Tato volba je daná
autorovými úvahami právě o použití aplikace uživatelem, ale není podrobněji dokumentovaná a návrh aplikace z
těchto úvah původně nevychází.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace vypadá funkční a kvalitně navržená. Řešitel deklaruje svoji vůli ve vývoji dále pokračovat a aplikaci

reálně nasadit.
9. Otázky k obhajobě
 1. Lze vyhledat restaurace v okolí jiného bodu, než je momentální pozice? Toto může být velice časté užití

(plánuji k večeru někde být a hledám podnik, kam se pak uchýlit).
2. K čemu slouží graf návštěvnosti (Obr 3.7 vpravo dole), když nemá popsanou svislou osu? Odečítat

jednotlivé hodnoty dotyky a z nich si rozsah osy rekonstruovat je nepohodlné (NB když prst při dotyku
zakrývá miniaturní číslovku).

10. Souhrnné hodnocení 87 b. velmi dobře (B)
 Vytvořená aplikace je dobře promyšlená, kvalitně graficky zpracovaná a prakticky velice dobře použitelná.

Textová zpráva je velice kvalitní po formální i obsahové stránce. Pouze v kapitolách 1 a 2 se věnuje velice
podrobným detailům celkem náhodně vybraným z celé problematiky vývoje pro iOS. Místo nich by mohla lépe
diskutovat návrh UI, založený na případech užití a podrobnější analýzy potřeb uživatelů.
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