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

Realizace mobilní aplikace v požadovaném rozsahu odpovídá požadavkům na absolventa oboru STM.

Míra splnění zadání
nesplněno - splněno s výhradami - splněno - práce nad rámec zadání

Veškeré požadavky zadání jsou splněny.

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

Výsledná aplikace je nasazena v Google play a má aktuálně 250 stažení a hodnocení 4,27 (z 5 možných). 

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

Klady
• Kód aplikace je přehledný a dobře čitelný.
• Kromě implementačních dovedností je z práce vidět snaha o plánování a sledování práce.

Výtky
• Rešerše mohla být podrobnější a lépe vysvětlit, proč byl zvolen právě AndEngine.
• Testování aplikace probíhalo jen “proklikáním” od autora. Minimálně měla být popsána akceptační kritéria 

jednotlivých iterací a způsob jejich ověření.
• Nikde v práci není popsána architektura systému.
• Vzhledem k tomu, že došlo ke sledování projektu i např. z hlediska stráveného času, bylo by vhodné tuto 

metriku vyhodnotit. Uvedení hodnot plán - skutečnost bez komentáře neposkytuje dostatečnou informaci o 
průběhu projektu.

Ačkoliv se mi výstup práce (kód a samotná aplikace) líbí, tak nemohu dát lepší hodnocení vzhledem k 
uvedeným chybám.

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

Text práce je velmi stručný a velmi často v něm chybí uvedení/zdůvodnění některých kapitol či pasáží. 
Čtenář tak musí místy domýšlet, proč bylo něco uděláno nebo jaký je význam zobrazeného modelu.

Formální náležitosti
nesplněny - splněny s výhradami - splněny 
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Otázky pro autora
• V kapitole 3.3 Harmonogram projektu v tabulce 3.1 uvádíte plán pro jednotlivé iterace. Proč se iterace 

překrývají? Neměly by iterace na sebe spíše navazovat?

Závěr     
Výsledná aplikace se mi líbí. Obsahuje sice drobné chyby z hlediska ovládání apod., ale ty provázejí 
spuštění téměř každého SW projektu. Oceňuji i to, že autor práci nasadil do ostrého provozu a že se pokusil  
poskytnout čtenáři nejen dokumentaci SW, ale i přehled o tom, jak aplikace vznikala. 
Ve výsledném hodnocení však musím zohlednit i nedostatky v oblasti rešerše a testů a také slabý text 
bakalářské práce.

Na základě výše uvedeného práci hodnotím známkou:  

C - dobře (dobrá práce s řadou nepřehlédnutelných chyb)

V Praze dne 20. 1. 2015
podpis oponenta práce
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