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1. Informace k zadání
 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat mobilní aplikaci spolupracující s existujícím webovým

systémem Happo.cz, který poskytuje informace ze světa anime. Student se musel seznámit s problematikou tvorby
aplikací pro platformou Android a principy návrhu uživatelsky přívětivých rozhraní. Podstatné úsilí musel věnovat
analýze požadavků existující základny uživatelů webového systému.

Speciálním úkolem práce bylo dále vytvořit systém, který bude uživateli doporučovat anime tituly na základě jeho
preferencí a hodnocení jiných uživatelů. Aplikace rovněž měla pomoci při vyhledávání uživatelů s podobnými
zájmy. Student se tedy musel rovněž seznámit s algoritmy doporučovacích systémů (Recommender Systems),
což považuji za nejnáročnější část práce.

2. Práce s literaturou
 Student řádně prostudoval doporučenou literaturu. Mimo to si aktivně dohledával další zdroje týkající se především

problematiky doporučovacích systémů.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Jelikož student pracoval na svém osobním projektu, který vyvíjí již několik let, přistupoval k práci velice aktivně.

Podával pravidelná hlášení o stavu práce. Na osobní konzultace chodil vždy řádně připraven.
4. Aktivita při dokončování
 Vzhledem k vysoké aktivitě v průběhu celého akademického roku byla práce dokončena ve značném předstihu.

Výsledky bylo proto možné dostatečně konzultovat.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student rozšiřoval vlastní projekt, který je v provozu již několik let a má vlastní základnu uživatelů. Tomu

odpovídala i aktivita a pečlivost při tvorbě tohoto rozšíření. Kvalitě práce dále přispíval i fakt, že se student
dlouhodobě zajímá o anime a japonskou kulturu (během akademického roku například absolvoval zkoušku z
japonštiny). Navrhuji hodnocení stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2017
.................................

podpis
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