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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je svou náročností přiměřené pro bakalářskou práci. Bylo potřeba se seznámit s možnostmi tvorby

mobilních aplikací pro různé platformy a navrhnout relativně komplexní aplikaci pro řízení sportovní tréninků se
zaměřením na závodní inline bruslení. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Všechny body zadání jsou splněny, do výsledné aplikace však pro její plné praktické využití bude pořeba

doimplementovat další funkcionalitu. 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy je cca. 40 normostran, požadavky na minimální rozsah jsou tedy splněny. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Rozsahy, návaznost a struktura jsou vcelku v pořádku. Výhrady mám především k některým částem k kapitole o

návrhu aplikace, kde např. model na str. 17 není konceptuálním modelem, jde spíše o jistý model chování
systému. Poměrně nesrozumitelná je tabulka (matice akcí) na str. 19, jejiž význam je velmi nejasný a bylo by
potřeba podrobnějšího komentáře. Drobnou výhradu mám také k návrhu databáze, kde by tabulky UserXClub a
Relationship patrně mohly být sloučeny do jedné. Dále např. v kap. 5.4.3 je odkazováno na obrázek, který však v
práci chybí. 

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Po typografické stránce se v práci vyskytují jen drobné nedostatky, jazyková stránka je spíše průměrná, s

různými jazykovými chybami. Nejde však o nedostatky, které by bránily v pochopení textu a jejich množství je
ještě přijatelné. 

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Po stránce práce s literaturou je vše v pořádku, zvolené prameny jsou vhodné a jsou v textu technické zprávy

řádně citovány, v souladu s příslušnými normami. 
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Část výsledné mobilní aplikace, která se týká plánování tréninků, jejich měření a tréninkových plánů, je funkční a

prakticky využitelná. Zadání je tímto splněno, ale pro praktické použití bude potřeba dokončit některé části
zmíněné v analýze požadavků. 

8. Využitelnost výsledků
 Po dokončení výše zmíněných částí, které doposud nebyly implementovány, má tato aplikace potenciál pro

reálné praktické využití trenéry inline bruslení nebo i jiných spotrovních odvětví. 
9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete tabulku na str. 19. Co znamenají jednotlivé položky? Jaký je např. rozdíl mezi položkou "přidej"

a "vytvoř"?
Proveďte stručné shrnutí, které funkce z diagramu případů použití jsou implementovány a které teprve
plánujete implementovat.

10. Souhrnné hodnocení 66 b. uspokojivě (D)
 Zadání bylo splněno, práce však má mírné nedostatky v technické zprávě i realizačním výstupu. Hodnotím proto

tuto bakalářskou práci jako mírně podprůměrnou a navrhuji tedy hodnocení stupněm D (uspokojivě). 

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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