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Cílem této práce byl návrh a implementace mobilního systému pro evidenci docházky.  

Předložená práce se skládá z osmi kapitol a tří příloh. 

V první kapitole, úvodu, autor stručně vysvětluje motivaci a záměr práce a popisuje strukturu 

předloženého dokumentu. Ve druhé kapitole najdeme popis použitých technologií a metodik 

(jejich základem je racionální unifikovaný proces, RUP, a diagramy UML). Třetí kapitola pak 

představuje rešerši současného stavu problematiky a zdůvodňuje, proč je třeba vyvinout no-

vou aplikaci. Ve čtvrté kapitole najdeme úvodní studii obsahující seznam funkčních a ne-

funkčních požadavků, návrh řešení, úvahy o použité platformě, popis rozdělení na procesy, 

analýzu rizik a harmonogram vývoje.  

Pátá kapitola obsahuje analýzu projektu: Najdeme zde konceptuální datový model a případy 

užití spolu se scénáři. V šesté kapitole najdeme návrh struktury aplikace a popis implementa-

ce. Obsahuje popis fyzického datového modelu, popis tvorby některých částí aplikace a někte-

ré související diagramy. V sedmé kapitole je popsáno testování aplikace. V osmé kapitole, 

závěru, autor shrnuje dosažené výsledky a naznačuje možnosti dalšího vývoje.  

Přílohy obsahují seznam zkratek, uživatelskou a instalační příručku a přehled obsahu přilože-

ného CD. 

Přiložené CD obsahuje text DP ve formátu PDF, vyvinutou aplikaci a pracovní soubory, které 

autor používal při psaní diplomové práce v TeXu. 

Práce je psána vcelku srozumitelně, i když styl vyjadřování neodpovídá vždy stylu technické 

zprávy; grafická úprava je většinou vyhovující. Autor využívá standardních postupů a nástro-

jů softwarového inženýrství. K předložené práci mám následující připomínky týkající se jazy-

ka a úpravy: 

1. V prvních dvou odstavcích úvodu jsem při prvním letmém čtení narazil na tři chyby: 

Výšin z vazby (3. věta prvního odstavce), nevhodné umístění slovesa (2. věta druhého 

odstavce), špatné skloňování zájmena „svůj“ (v závorce ve druhém odstavci). Také 

oddělování možností ve výčtu lomítkem místo čárky působí matoucím dojmem. Autor 

by si měl uvědomit, že dojem z úvodu může výrazně ovlivnit celkový dojem z před-

ložené práce. 

2. Gramatické chyby, jako jsou chybějící čárky ve větách, nevhodné pořadí slov ve větě, 

chyby ve skloňování apod., se v práci vyskytují samozřejmě i v následujících kapito-

lách. 

3. Formulace „Firebase databáze“, „Google+ účet“, „Singleton vzor“ apod. jsou slangové 

a do oficiální technické zprávy, jakou diplomová práce bezpochyby je, nepatří. Totéž 

platí pro výrazy jako „ukecanost“ (str. 66). 

4. Použití rovných uvozovek (str. 14, 15 a mnohé další) svědčí o tom, že autor nezvládl 

práci se sázecím systémem TeX. Navíc za uzavírající uvozovkou často chybí mezera. 

5. Rozdělení práce na projektu na jednotlivé procesy je popsáno v odd. 4.3, harmono-

gram (jenž by na to měl bezprostředně navazovat) je v odd. 4.5, mezi tím je zpracová-

no jiné téma (analýza rizik). To působí chaotickým dojmem. (Popis harmonogramu 

práce na projektu není obvyklou součástí diplomové práce. Zajímavou otázkou také je, 

zda odpovídá skutečnosti – to je spíše otázka pro vedoucího práce.)  

6. Také úprava seznamu literatury není dobrá (nesmyslné mezery). 

7. Zvláštní číslování stránek s obsahem, seznamem obrázků atd. odpovídá americkým, 

nikoli evropským zvyklostem. To je však nejspíš problém nevhodné šablony. 



 

Následující připomínky se týkají struktury předložené práce. 

 

8. Ukázky kódu neposkytují čtenáři žádné skutečné informace, působí pouze jako výplň, 

aby práce měla požadovaný počet stran. 

9. Výčet použitých návrhových vzorů a jejich popis podle mého názoru patří spíše do 

kapitoly o použitých technologiích a teoretickém aparátu práce, nikoli do kapitoly o 

implementaci. V té by stačila zmínka o jejich použití. 

 

Následující připomínky pokládám za závažné. 

 

10. Práce obsahuje řadu odkazů, které nevyhovují standardu pro citace. Např. na str. 9 je 

v textu u zmínky o platformě Google+ poznámka pod čarou s textem „odkaz na do-

kumentaci platformy Google+“, ta ale v seznamu literatury není (nebo ji podle tohoto 

odkazu nelze jednoznačně identifikovat), i když z ní autor nepochybně čerpal. Podob-

né „odkazy“ najdeme na str. 6, 29, 32, 58, 62, 63 (zde jsou 4), 64 (2), 70, 78, 81, 83. 

Zřejmě sem autor chtěl vložit odkaz na webovou stránku, ale zapomněl na to. 

11. Řada odkazů na webové stránky je – místo v seznamu literatury – v poznámkách pod 

čarou. Proč? Seznam literatury takto neposkytuje přehled o zdrojích, z nichž autor 

čerpal, a dohledání jednotlivého zdroje znamená pro čtenáře nutnost prolistovat celou 

práci. 

12. U webových odkazů v seznamu literatury chybí datum přístupu.  

13. Poslední položka v seznamu literatury je neúplná. Obsahuje pouze jméno jednoho 

z autorů, iniciály – nikoli však jméno – druhého, a titul článku. Chybí tu jakékoli další 

bibliografické údaje, podle nichž by bylo možno článek identifikovat. 

14. V práci postrádám popis – nejlépe v podobě diagramu – celkové struktury aplikace. 

Základní představu sice dává obr. 6.11, ale ten nevychází z jazyka UML (jak autor slí-

bil ve druhé kapitole) a říká pouze, že se aplikace skládá z databáze a klientů, což jsou 

mobilní platformy – ale to je málo. Chybí mi diagram tříd, diagram objektů, diagram 

nasazení a další popisy aplikace nebo alespoň jejích základních součástí pomocí běž-

ných nástrojů softwarového inženýrství. Z tohoto pohledu se mi předložená práce jeví 

jako neúplná. 

K vyvinutému programu nemám závažné připomínky. 

Závěrem konstatuji, že předložená práce i vyvinutý program (přes uvedené výhrady) splňují 

požadavky kladené na diplomovou práci. Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou 

C (dobře). 
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