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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Výsledná aplikace je spíše prototyp (a to nepříliš hotový - viz níže) a nikoli hotová funkční aplikace. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Text se nečte dobře a to z následujících důvodů.

V úvodu není popsáno co by výsledná aplikace měla umět, tudíž není jasné co očekávat. 
Kapitola 3 míchá dohromady velmi stručný návrh aplikace a představení různých knihoven pro vývoj
mobilních aplikací. 
Text neobsahuje podrobnou analýzu potřeb studentů a z toho vyplývající návrh aplikace. 
Grafy v kapitole 5 jsou zbytečně velké a rastrové, tudíž nevzhledné. 

Celkově se text spíše zabývá tím, jak se tvoří Android aplikace obecně a popis tvorby výsledné aplikace je velmi
stručný a nedostačující.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Nečeské uvozovky (strana 15).

Práce obsahuje překlepy, které na pár místech ruší a zesložiťují pochopení textu. 
6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Autor cituje pouze 3 reference zaměřené na vývoj aplikací pro Android. Jakékoli další uvedení do problematiky

(UX atd.) je opomenuto. 
7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Výsledná Android aplikace je pouze prototyp a to navíc nepříliš dodělaný. Například elektronický index zobrazí

pouze předměty, ale již se nedá předmět rozkliknout a zjistit podrobnější informace. Nebo například obrazovka s
aktualitami z předmětů zobrazí pouze informaci, že aktualita pro předmět existuje. Opět se nedá daný předmět
rozkliknout a zobrazit aktualitu. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledek je využitelný pouze jako počátek prototypu, který by je nutné doplnit o další a podrobnější informace o

předmětech.  
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaké jsou cíle aplikace? Jakou funkčnost by aplikace měla poskytovat studentům?
10. Souhrnné hodnocení 51 b. dostatečně (E)
 Vzhledem k výše zmíněným problémům s textem a výslednou aplikací navrhuji hodnocení stupněm E. 

 

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

 

V Brně dne: 28. května 2018
  .................................
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