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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Jedná se o tvorbu mobilní aplikace pro podporu komunikace odběratel - dodavatel. Celkově zadání neobsahuje

žádné vyloženě obtížné části.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Text má logickou strukturu a je relativně vyvážený. Sekce "Existující řešení" je zpracována povrchně. Chybí

hlubší analýza a zamyšlení nad (principiálně) podobnými aplikacemi (Airbnb, Uber, ...). Kapitola popisující
Android OS je z části spíš výplň.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po formální stránce je práce nadprůměrná. Neobsahuje zjevné gramatické a typografické chyby. Některé

obrázky by místo bitmapy měly být ve křivkách.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student částečně čerpá ze dvou knih věnujících se designu mobilních aplikací. Zbytek jsou odkazy do referenční

příručky pro vývojaře Androiid OS aplikací. Převzaté materiály jsou odlišeny.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Student vytvořil jednoduchou, ale funční aplikaci. Ta byla testována ve dvou iteracích na asi 10 uživatelích.

Zdrojové kódy jsou průměrně komentované, psané s dobrou štábní kulturou. Převzaté knihovny jsou odlišeny. Z
nezámého důvodu je část zdrojových kódů opatřena Apache 2.0 licencí a část je bez licence.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, která nepřináší žádné nové poznatky. Aplikace je zveřejněna. V

současné době má několik jednotek uživatelů.
9. Otázky k obhajobě
 V druhém odstavci kapitoly 4 píšete o "vyhnutí se nedostatkům existujících řešení". Soupis nedostatků je dost

povrchní. Můžete hlouběji komentovat tyto nedostatky a sdělit, jakým způsobem je vaše aplikace vyřešila?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 S přihlédnutím k jednoduššímu tématu hodnotím lehce nadprůměrně. Student naimplementoval funkční aplikaci,

která je veřejně dostupná. V textu práce chybí hlubší zamyšlení nad koncepčně podobnými aplikacemi.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

