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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání vyžaduje seznámení se s procesem vývoje aplikací pro platformu Android. Jedná se o průměrně obtížné

zadání, které nepřesahuje rámec magisterského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Všechny body zadání byly splněny. Aplikace je navíc rozšířena o možnost registrovaným uživatelům přidávat,

hodnotit a upravovat bariéry a přidávat komentáře.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí. Skládá se asi z 114 normostan textu a 6 stran obrázků.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Text práce je členěn do 7 kapitol včetně úvodu a závěru. Témata i obsahy kapitol jsou relevantní k tématu práce.

Kapitola 2 popisuje strukturu aplikací pro platformu Android, stavební prvky těchto aplikací a možnosti vývoje pro
tuto platformu. Kapitola 3 představuje existující webovou aplikaci magistrátu města Brna a existující aplikace na
platformě android s různou úrovní působnosti. Tyto dvě kapitoly tvoří teoretickou část práce s velmi kvalitním
zpracováním a přehledným zpracováním.

Kapitola 4 popisuje specifikaci a analýzu požadavků na vytvářenou aplikaci. Tato specifikaci vychází nejen z
existujících řešeních ale i z rozhovorů se zástupci zadavatele této práce, kterým bylo město Brno. Z této
specifikace byly odvozeny případy použití a následně i samotný návrh uživatelského rozhraní.

Kapitoly 5 a 6 se věnují implementaci serverové a klientské části. Stejně jako předchozí kapitoly jsou i tyto velmi
pečlivě zpracovány až do nejmenších podrobností.

Část zabývající se vyhodnocení vytvořené aplikace je asi nejslabším článkem této práce. Je součástí kapitoly 6 a
kromě zpětné vazby zadavatele neobsahuje žádné uživatelské testy použitelnosti, které bych očekával od práce
této kvality.

Celkově je prezentační úroveň technické zprávy na vysoké úrovni.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Jazyková i typografická stránka této práce je na velmi vysoké úrovni. Jen ojediněle lze narazit na překlep popř.

nevhodný tvar slova (např. hned první slovo v abstraktu), což je ale u práce tohoto rozsahu omluvitelné.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Použitá literatura obsahuje celkem 37 zdrojů. Z toho je však 28 zdrojů tvořeno internetovými odkazy na

dokumentaci použitého prostředí systému Android. Zbylé zdroje tvoří knihy zaměřené na programování pro
Android.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výstupem práce je aplikace pro platformu Android usnadňující pohyb osob s pohybovým postižením v rámci

města Brna. Aplikace byla vytvořena ve spolupráci se statutárním městem Brnem, které bylo zadavatelem.
Aplikace je funkční a je umístěna v obchodu Google Play ve dvou jazykových verzích.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, která je v praxi použitelná. Aplikace je umístěna volně ke stažení v

aplikačním obchodu pro Google Play.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaký je největší nedostatek vytvořené aplikace?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce se zabývá tvorbou aplikace pro platformu Android určenou pro úzkou skupinu uživatelů. Výstupem je

prakticky použitelná aplikace usnaďnující pohyb osobám se zdravotním postižením. Celkově je jak technická
zpráva, tak i implementační výstup na vysoké úrovni. I přes horší práci s literaturou navrhuji hodnocení stupněm
A.
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V Brně dne: 26. května 2017
  .................................
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