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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mobilní aplikace pro podporu organizace Dne Otevřených Dveří 
Jméno autora: Jakub Špatný 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Ivo Malý, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 
Zadání hodnotím jako náročnější. Student měl provést analýzu procesu organizace dne otevřených dveří na FEL ČVUT, který 
klade specifické požadavky na aplikace, které jej mají podporovat. Na základě analýzy student vytvořit komplexní klient-
server aplikaci jako pro web tak pro mobilní platformu Android. 

 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

 
Předložená práce splňuje zadání. Student vytvořil všechny potřebné součásti aplikace, tj. serverovou část s REST API, 
webovou aplikaci ve formě tenkého klienta a mobilní Android aplikaci. Každá součást řeší specifické úkoly a je rozšiřitelná. 
V rámci řešení se student věnoval nejen pokrytí základních požadavků, ale i zabezpečenému přístupu a autorizaci uživatelů. 

 

 

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

 
Student provedl analýzu požadavků na aplikaci. Z popisu ale není zřejmé, co bylo zdrojem analýzy. Student následně 
popisuje návrh struktury systému, kterou považuji za správně provedenou. Následují kapitoly o implementaci serverové části 
aplikace včetně webového rozhraní a mobilní aplikaci pro platformu Android. Aplikace byla otestována jak z hlediska 
funkčnosti, tak z hlediska použitelnosti. Testování použitelnosti mohlo být důkladnější a podrobněji popsáno. 
 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 
Student prokázal velmi dobrou znalost problematiky návrhu a realizace mobilní a webové aplikace, což je poznat i z vlastního 
textu. Bohužel se tímto způsobem popisu z práce vytratilo, co vlastně jednotlivé aplikace umí, resp. jakým způsobem 
naplňují jednotlivé požadavky. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 
Práce vykazuje vysokou kvalitu jak po formální tak po typografické a jazykové stránce. Je mi trochu nejasné, proč je většina 
use case diagramů v textu, ale dva jsou uvedeny v příloze. 
 

 

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. 
 
Vybrané zdroje a použité podpůrné knihovny jsou relevantní. Citace jsou úplné a v souladu s normou a zvyklostmi. 

 
 

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. 
 
Celkově je práce na velmi dobré úrovni a doufám, že bude využita při dni otevřených dveří. Zajímalo by mne, jak student 
zohlednil závěry studentů předmětu NUR, jejichž úkolem bylo prozkoumat problematiku návrhu rozhraní mobilní aplikace. 
 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předložená práce splňuje zadání. Studentovi se podařilo provést analýzu a sběr požadavků aplikace, vytvořit 
serverovou část aplikace včetně tenkého klienta a klienta pro mobilní platformu Android. Aplikace prošla 
testováním funkcionality a použitelnosti. Práce je psána na velmi dobré úrovni, uvítal bych ale lepší popis toho, co 
aplikace umí, ne jen rozbor aspektů, které byly při realizaci brány v potaz. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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