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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Některé části v 2. kapitole nejsou v práci nutné, protože popisují spíš základní informace, nebo se přímo

nevztahují k samotné práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 67 b. (D)
 Začátek 2. kapitoly působí velmi nadějně svým důsledným výkladem, ale kapitola pak přechází k pro mne příliš

základním a širokým informacím. Další kapitoly nejsou příliš dobře členěny. Text často popisuje funkci aplikace z
pohledu uživatele spolu s technickými detaily, samotnou realizací a použitými technologiemi. Informace se v textu
často opakují (extrémní příklad je sekce 4.9). Části textu působí spíše jako přehled zkratek technologií, které
navíc nejsou vždy dopředu vysvětleny. 

Úplně mi v práci chybí návrh funkcí aplikace z pohledu předpokládaných způsobů použití a návrh uživatelského
rozhraní. Text se snaží aplikaci popsat bez vysvětlení, proč byla vytvořena daným způsobem.

5. Formální úprava technické zprávy 78 b. (C)
 K jazykové úrovni práce nemám téměř žádné výhrady, jen rušivě působí občasné hovorovější výrazy (např.

"spousta"). Po typografické stránce by práci prospělo vhodnější umisťování obrázků a používání odkazů na
obrázky (v práci snad žádný není). V práci citelně chybí diagramy, které by vysvětlovaly funkci a použití samotné
aplikace a její UI.

6. Práce s literaturou 78 b. (C)
 Práce uvádí větší množství kvalitních zdrojů, které určitě dobře pokrývají řešené téma. V textu by ale zdroje měly

být používány důsledněji. Například sekce 2.11 neobsahuje žádný odkaz.
7. Realizační výstup 76 b. (C)
 Výsledkem je funkční webová a mobilní aplikace. Obě aplikace jsou z hlediska UI spíše jednoduché, což ale

může být klad. Mobilní aplikace umožňuje vyfotit fotografii a nahrát ji na server. Aplikace zajišťuje vytvoření
prvků, které směřují k možnosti budoucího prokázání důvěryhodnosti fotografie. Ověření důvěryhodnosti
fotografie ale probíhá pouze v aplikaci bez možnosti exportu, což odporuje mým představám o možném využití
aplikace. Testování aplikace bylo omezené. Proběhl sice omezený uživatelský test, ale autor o něm neposkytuje
moc informací a samotný test neměl vliv na funkci aplikace. 
Aplikace není příliš efektivní a škálovatelná. Například v hlavním pohledu, který se na webu často obnovuje,
aplikace vždy načítá záznamy všech uživatelových fotografií, což při vyšším počtu fotografií představuje značnou
zátěž. Navíc se načítají i náhledy všech fotografií způsobem, který znemožňuje prohlížeči využít lokální cache.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace je funkční a mohla by se stát základem skutečné používané aplikace. Je ale rozhodně nutné vyřešit

mnoho nedostatků, kde hlavními jsou podpora praktických scénářů použití, ochrana uživatelských dat a
škálovatelnost.

9. Otázky k obhajobě
 Můžete přesně popsat nějaké praktické scénáře použití aplikace?

K čemu je verifikace v aplikaci, když stejně musím věřit dané aplikaci?
Proč ukádáte hesla v originální podobě a zasíláte je na vyžádání emailem? Není to velká bezpečnostní
díra (hlavně ve spojení možnosti změnit adresu bez nějakého dodatečného ověření)?
Je rozumné ukládat potencionálně citlivé fotografie na serveru, a to v nezašifrované podobě?
Zamýšlel jste se nad možnostmi fungování off-line, případě v situacích s pomalým připojením?
Je rozumné ukládat obrázky v adresářové struktuře serveru z pohledu škálovatelnosti aplikace? Proč se
v detailech fotografie zobrazuje i cesta k souboru?

10. Souhrnné hodnocení 73 b. dobře (C)
 Student vytvořil aplikaci s mobilním a webovým uživatelským rozhraním, která je sice jednodušší a má mnoho
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nedostatků, ale využívá zajímavější postupy k prokázání důvěryhodnosti fotografie a  mnoho technologií, se
kterými se student musel seznámit a v aplikaci je vhodně využil. Velmi oceňuji, že student aplikaci reálně
zprovoznil, takže je aktuálně dostupná (i když v testovacím režimu). Moje hodnocení snižuje absence uceleného
návrh aplikace a jejího uživatelského rozhraní, nejasnost praktických scénářů použití aplikace a problémy s
zabezpečením uživatelských dat včetně hesla a velmi nevhodně a nelogicky členěný text práce.

 

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

 

V Brně dne: 11. června 2018
  .................................
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