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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání považuji za méně obtížné. Jednalo se o návrh a implementaci tzv. widgetů pro Android aplikaci.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Předložená práce splňuje zadání. S ohledem na současný počet existujících Android zařízení mohla být

přenositelnost testována na vetším počtu mobilních telefonu či tabletů klidně i pomocí emulátoru.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Prezentační úroveň technické zprávy je velice dobrá. Čitatel se velice dobře orientuje v textu, jednotlivé kapitoly

hezky navazují a práce je tak velice dobře pochopitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Typografická a jazyková stránka práce je dobrá.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Studijní pramen jsou voleny s ohledem na téma práce vhodně. Citace jsou uvedeny tak, aby jasně odlišily vlastní

výsledky od těch převzatých.
7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Realizačním výstupem je do jisté míry univerzální prostředí pro integraci různých typů tzv. widgetů. Součástí

práce bylo i navržení a implementace samotných widgetů, které mají velice pěkně grafické zpracování a mají pro
uživatele velice přívětivé možnosti konfigurace. Ohled byl přitom brán i na kompatibilitu se staršími verzemi
systému Android. Velice vhodná je i realizace optimalizací.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, která je nasazena jako rozšíření funkcí pro uživatele v existující

Android aplikaci. Kromě nasazení do Android aplikace je přínosem i text práce samotné, která mapuje použití
této jinak poměrně málo dokumentované funkcionality pro Android.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 81 b. velmi dobře (B)
 Jedná se sice o zadání menší obtížnosti, které bylo ovšem zpracováno poměrně kvalitně s velice hezkým a

funkčním realizačním výstupem. Také velice oceňuji, že problematika byla řešena komplexně (jak bylo uvedeno u
hodnocení realizačního výstupu). Proto navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře (B).
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