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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání předpokládá zvládnutí problematiky vývoje mobilních aplikací pro prostředí Android. Vzhledem k tomu, že vývoj 
mobilních aplikací vyžaduje specifický přístup k designu a testování hodnotím zadání jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Dodaná aplikace splňuje většinu požadavků uvedených v kapitolách 3.1 a 3.2. Jako nedostatečné hodnotím pokrytí kódu 
jednotkovými testy, které zdaleka nedosahuje požadovaných 85%.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Řešení popsané v závěrečné práci obsahuje všechny kroky vývoje softwarové aplikace a to včetně podrobné specifikace 
požadavků, analýzy risků a popis plánovaného způsobu testování. Pokrytí některých kroků nebylo v práci vždy dostatečné. 
Ocenil bych odůvodnění volby použitých technologií. Plán testování by měl obsahovat takové informace, které by umožnily 
konzistentní opakování testování a mapování jednotlivých testů na funkční požadavky chybí úplně.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V závěrečné práci se student zabývá popisem obecných postupů vývoje aplikací v prostředí Android a trochu zanedbává 
popis, jak jsou tyto postupy implementovány v dodané aplikaci. Z hlediska údržby zdrojového kódy postrádám popis 
organizace zdrojového kódu a postupu pro sestavení aplikace. Systematická uživatelská dokumentace také chybí. Jako 
dostatečný hodnotím popis architektury aplikace a závěrečný popis možností rozšíření aplikace. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Závěrečná práce obsahuje všechny náležitosti. Jazyková úroveň je dobrá. Některé části práce měly být podrobnější: 
uživatelská dokumentace, testování a QA. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Použité studijní materiály jsou adekvátní. Student náležitě cituje použité materiály. Originální práce studenta je dostatečné 
odlišena. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledkem práce by měla být kompilovatelná a funkční aplikace, která poskytuje požadované funkce. Z tohoto pohledu 
jsem zjistil jisté nedostatky. Popis jak aplikaci sestavit není v práci obsažen a projekt se zdrojovým kódem, tak jak byl 
dodán na CD, nebylo možné sestavit. Při spuštění aplikace na zařízení Nexus 5 došlo k pádu aplikace což indikuje 
nedostatečné pokrytí testy. Důležitým aspektem softwarového projektu je kvalita zdrojového kódu. Studentem dodaný 
zdrojový kód trpí značným nedostatkem komentářů. Je také dobrou praxí psát Javadoc dokumentaci do zdrojového kódu 
což umožní pohlednější práci s kódem v moderních IDE. Kód postrádá dostatečné pokrytí jednotkovými testy. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Závěrečná práce uspokojivě popisuje řešení zadání. Dodaná aplikace poskytuje požadované funkce a bude možné 
ji dále rozšiřovat. Hlavním důvodem pro mé hodnocení je nestabilita aplikace, nedostatečný popis QA procesu a 
zjištěné nedostatky zdrojového kódu, které komplikují jeho údržbu. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jaká je efektivita Geohashingu v porovnání s ukládáním syrových dat? 

2. Co by autor udělal jinak, pokud by aplikaci psal znova? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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