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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

[1] zadání splněno
▶ [2] zadání splněno s menšími výhradami

[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Všechny  body  zadání  považuji  za  zcela  splněné.  Rozsah  práce  považuji  za  lehce
podprůměrný  (ale  opravdu  jen  lehce),  ať  už  z  hlediska  objemu  kódu/konfiguračních
souborů apod., tak z hlediska potřebného návrhu, který do značné míry vychází z existující
aplikace Uniqway pro Wear OS (OS pro Androidí  chytré hodinky). Na druhou stranu bylo
vyžadováno podrobné seznámení s  implementací existující  mobilní  aplikací, designem
aplikací  pro Apple Watch,  znalost/pochopení  fungování  komunikace mezi  hodinkami  a
telefonem a to vše spojit dohromady do výsledného návrhu. Práce podle mě lehce nesedí
k  zaměření  PG,  ale  necítím  se  plně  způsobilý  toto  posoudit,  takže  to  nebudu  nijak
promítat  do  hodnocení  (sám  nemám  se  zaměřením  PG  mnoho  společné,  ale  k
oponentuře jsem se přihlásil právě proto, že se jedná o práci vesměs jako z WSI-SI).

2. Písemná část práce 92 /100 (A)

Text práce považuji  za  rozumně  strukturovaný, s  adekvátním rozsahem (57 stran úvod-
závěr  vč.  velkého množství  ukázek v  podobě  obrázků  a  úryvků  kódu) a  solidní  úrovní
jazyka,  tedy  ve  výsledku  dobře  čitelný.  Žádné  informace  mi  tam  nechyběly  ani  mi
nepřipadaly  zbytečné.  Student  musel  strávit  velké  úsilí  analýze  současné  mobilní
aplikaci  pro iOS,  analýze GUI,  ovládání  a  implementaci  jiných existujících aplikací,  což
vše  v textu práce  náležitě  promítl  a  pochopitelným  způsobem  popsal. Popis  návrhu a
implementace  je  přehledný,  i  když  například  vysvětlení  komunikace  mezi  aplikací  a
hodinkami  by mohlo být vylepšeno diagramem. Oceňuji  podrobný popis  uživatelského
testování, od popisu metodologie přes průběh až po zhodnocení. Literatura je povětšinou



složená z odkazů na github repozitáře a webové články, nicméně  pro potřeby studenta
tyto materiály považuji za adekvátní.

3. Nepísemná část, přílohy 80 /100 (B)

Výsledkem práce studenta je plně  funkční aplikace pro Apple Watch vyvinutá za použití
běžně používaných vhodných technologií a postupů. Kód považuji za dobře strukturovaný
a  pochopitelný.  Co  mi  chybělo  je  takřka  jakákoliv  dokumentace  nad rámec  textu  BP.
Repozitář  pro  mobilní  aplikaci  student  rozšířil  o  své  nové  součásti,  ale  co  už  právě
nerozšířil je složka s dokumentací.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 90 /100 (A)

Výsledná aplikace je plně použitelná a po vylepšeních a drobných opravách vycházejících
z uživatelského testování si ji dokážu představit oficiálně nasazenou.

Celkové hodnocení 88 /100 (B)

Práci  považuji  za  zdařilou téměř  po všech stránkách,  i  když  rozsah považuji  za  mírně
podprůměrný (jen mírně). Cíle byly naplněny a výsledkem je funkční aplikace pro Apple
Watch. Jak jsem zmiňoval v sekci splnění zadání, tak nedokážu plně  zhodnotit, jak moc
téma  opravdu  odpovídá  zaměření.  Zbývá  tedy  už  jen  problém  absence  dokumentace
(mimo text BP), což ale považuji za spíše menší problém v kontextu jinak zdařilého díla a
hodnotím tak "lepším" B.

Otázky k obhajobě

Jakými hlavními způsoby se liší a v čem je naopak stejný design a ovládání Vaší aplikace
pro Apple Watch oproti Androidímu Wear OS?



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 52/2021, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.
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