Posudek vedoucího bakalářské práce
Jméno studenta:
Téma práce:

Roman Kučera
Mibilní aplikace - Vycházkové trasy pro jeskaře

Cíl práce:

Cílem práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro platformu Andorid, která by
sloužíla pro komunitu pejskařů.

Náročnost zadání bakalářské práce na:
teoretické znalosti
praktické zkušenosti
podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování

střední
vyšší
střední

A: Slovní hodnocení:
Naplnění cíle práce:

Student splnil všechny požadavky, které byly uvedeny v zadání práce. V práci je provedena rešerše v oblasti
mobilních aplikací pro zájmové skupiny. Výsledná aplikace je na velice dobré úrovni a vidím její poteciál ve
využití širší komunitou.
Logická stavba a stylistická úroveň práce:

Členění textu je srozumitelné, členění na jednotlivé kapitoly je logické. Rozsah práce prevyšuje požadavky na
bakalářskou práci. S literaturou je pracováno v dostatečné míře.
Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

Vytvořená aplikace je funkční a na poměrně dobré úrovni. Je zde dostatek prostoru pro další rozšiřování ale už
teď bych se ji nebál poskytnout dané zájmové komunitě a zveřejnit. Navržené rozhraní je jednoduché a
intuitivní. Práce využivá moderních postupů.
Případné další hodnocení (připomínky k práci):

V praktické části student odvedl vynikající práci. Také textová část nezaostává co do kvality. Student byl
aktivní po celou dobu práce a proaktivně řešil všechny problémy a konzultoval další navržené postupy.

B: Kriteriální hodnocení:
Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku.

Kriteria hodnocení práce:
Úroveň dokumentu
logická stavba práce
stylistická úroveň
práce s literaturou včetně citací
formální úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Teoretická část
rozsah a úroveň zpracování rešerše
formulace teoretických východisek pro
praktickou část
odborné zvládnutí problematiky
Praktická část – produkt (řešení)
adekvátnost použitých metod, SW,
postupů
kvalita návrhu řešení
komplexnost řešení
návrh datových struktur
uživatelské rozhraní
odborné zvládnutí problematiky
rozpracovanost
využitelnost praktické části v praxi
Praktická část - popis
popis řešení v bakalářské práci
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty,
…)
uživatelská příručka
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na
CD
Uložení výsledku praktické části na CD
Stupeň splnění cíle práce

Úroveň

Připomínky

průměrné
průměrné
průměrné
průměrné

průměrné
průměrné
nadprůměrné

student perfektně zvádnul problematiku vývoje pro
os Android, která je nad rámec bakalářského studia

nadprůměrné
nadprůměrné
komplexní
průměrné
nadprůměrné
nadprůměrné
dokončeno, otestováno
ve větší míře

student navrhnul přehledné a čisté uživatelské
rozhraní
nejedná se o využití v praxi jako takové, ale spíše o
využití pro určitou zájmovou skupinu

nadprůměrné
nelze hodnotit

pro praktickou část nebylo nutné

podprůměrné

jistou část lze považovat za uživatelskou příručku

ano
ano
splněn

C: Otázky k obhajobě (max 2):
1. Jakým způsobem je řešeno, nebo by mohlo být řešeno, zabezpečení komunikace
mazi aplikací a centrálním serverem při výměně informací?
2.

Doporučení práce k obhajobě:

ano

Navržený klasifikační stupeň:

výborně
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