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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem bakalářské práce byl návrh a implementace systému pro mobilní operační systém Android, který bude

podporovat shromažďování, analýzu a prezentaci statistických údajů o pohybu uživatelů mobilního
zařízení.Zadání bylo průměrně náročné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Práce čítá celkem 36 číslovaných tištěných stran (včetně příloh), přičemž samotný text práce bez úvodních

formálních stránek, bez literatury a příloh čítá cca 22 normostran (bez započítání obrázků). Vzhledem k tomu, že
text je proložen obrázky, dosahuje práce pouze minimálního rozsahu pro bakalářské práce.

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Některé kapitoly by mohly být rozsáhlejší. Celkově však je jejich obsah relevantní a student vystihl jeho

důležitost. Kapitoly na sebe dobře navazují. Celková prezentační úroveň technické zprávy je dobrá.
5. Formální úprava technické zprávy 68 b. (D)
 Po jazykové stránce student nevhodně formuluje některé věty (např. str. 27: "...mezi metry až do kilometrů")

nebo chybně tvoří složitější věty a souvětí (str. 27: "Nespotřebovává žádné, zdroje", str. 25: "kladná
vytvoří"[chybí podmět věty]) apod.Slova spadajících do programovacího jazyka by mohla být označena jiným
fontem (např. str. 15). Po typografické stránce nemám k práci větší výtky.

6. Práce s literaturou 63 b. (D)
 Seznam literatury čítá celkem 26 zdrojů, přičemž většina z nich jsou webové odkazy na standardy, použité

technologie atd.Výtku mám k tomu, že seznam literatury neodpovídá citačním normám. Dále zdroj Wikipedie není
primárním zdrojem a jeho citování v kvalifikační práci je nevhodné.V práci jsou použity obrázky se software, který
by také bylo vhodné podle normy citovat (např. obr. 2.2, 2.3 a některé další).
V ostatním textu práce je relativně dobře odlišeno, co je studentův přínos a co je převzato z literatury.

7. Realizační výstup 83 b. (B)
 Realizační výstup práce byl předveden oponentovi. Aplikace je funkční a připravena pro použití v reálném

prostředí.
8. Využitelnost výsledků
 Výstup práce je sice aplikačního charakteru, přesto mohou být postup řešení i výsledky inspirací pro tvorbu

podobných projektů.
9. Otázky k obhajobě
 1. Pro jaké verzi Android je aplikace použitelná?

2. Z jakého důvodu jste si vybral pro tvorbu webového serveru framework Nette?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Realizační stránka práce je velmi dobrá, textová zpráva je však kratšího rozsahu a obsahuje některé nedostatky.

Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení na spodní hranici průměru.

 

V Brně dne: 8. června 2015
  .................................

podpis
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