
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra počítačů

Posudek oponenta bakalářské práce
Název práce: Mobilní klient restauračního systému
Autor práce: Jan Dryk
Oponent práce: Ing. Ondřej Macek, Ph.D.

Složitost řešeného problému 
nedostatečná - podprůměrná - průměrná - nadprůměrná - velmi nadprůměrná

Hodnocení použitých metod řešení a odborných dovedností
nedostatečné - podprůměrné - průměrné - nadprůměrné - velmi nadprůměrné

• Výsledná aplikace je funkční, i když ne příliš uživatelsky přívětivá.
• Řešení tisku z přenosné tiskárny považuji za dobrý postup.
• V práci jsou použity standardní postupy pro softwarový projekt, ale jejich zpracování by mohlo 

být na lepší úrovni (detail požadavků, use-case apod.).
• U testování bych uvítal informaci, co konkrétně (use-case/funkcionality) bylo testováno.

Text práce
nedostatečný - podprůměrný - průměrný - nadprůměrný - velmi nadprůměrný

• Kapitola 4 detailně popisuje nastavení Amazon Cloud. Myslím, že toto by šlo vyřešit pouze 
odkazem na příslušné tutoriály od Amazonu.

• Text práce je často velmi zkratkovitý, takže není vždy možné dobře sledovat myšlenkový 
postup autora práce a souvislost či návaznost jednotlivých kapitol.

• V textu se objevují překlepy, neúplné věty a hovorové výrazy, které neodpovídají typu práce.
• Obrázky jsou často zbytečně velké. Popisy obrázků jsou často příliš stručné a obrázek příliš 

nevysvětlují.

Formální náležitosti
nesplněny - splněny s výhradami - splněny 

• Pokud práce navazuje na jiné závěrečné práce, tak by tyto měly být citovány.
• O obrázcích a ukázkách kódu z kapitoly 5 se domnívám, že jsou přejaty z oficiální 

dokumentace, proto by měly být odkazovány původní zdroje.

Míra splnění zadání
nesplněno - částečně splněno - splněno - práce nad rámec zadání

Dosažené výsledky a jejich přínos
nedostatečné - podprůměrné - průměrné - nadprůměrné - velmi nadprůměrné

   
Autor práce splnil zadání bakalářské práce. Výsledná aplikace je funkční, ale nepovažuji ji za příliš 
uživatelsky přívětivou. Textová část práce je největší slabinou předložené práce (viz výtky výše). 

Na základě výše uvedeného práci hodnotím známkou:  

D - uspokojivě (uspokojivé s významnými nedostatky)

V Praze dne 13. června 2015 podpis oponenta práce
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