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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Michael Bláha se ve své diplomové práci zabýval aktuálním problémem uživatelských rozhranní v moderních autech pro
tablety, což je v současnosti žhavá tematika.

	Problém zvyšující se komplexity ovládání aut a jejich dopad na bezpečnost provozu je velmi aktualní tematika, kterou se
zabývá řada automobilek. Často vybavení aut informačními obrazovkami a zejména kvalita uživatelského pohodlí velmi
zaostává za úrovní aplikací pro chytré telefony a tablety. Automobily jsou vybaveny konektorem k interní síti s daty o
provozu automobilu, a proto je na snadě pokusit se o návrh aplikace pro tablet, která by přinesla vhodné informace o
provozu řidiči. To byla hlavní motivace předkládané diplomové práce.

Složitost diplomové práce spočívá především v rozsahu a různorodosti technologií, které je třeba zvládnout pro její vykonání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Diplomant ve své diplomové práci překročil všechny požadavky zadání, zejména v oblasti testování.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Rozsah je naprosto adekvátní pro diplomovou práci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

95 (A)

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti
jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.

Komentář:
V úvodních kapitolách je definována řada pojmů a termínů z oblasti internetu, mobilních aplikací, uživatelských rozhraní atd.
Autor také přesně definoval cíle práce a způsob ověření dosažených výsledků.  Provedl rešerši současně nabízených aplikací
pro chytré telefony a tablety, včetně jejich popisu. V následujících kapitolách postupně uvádí využité technologie a
představuje vlastní řešení. Dále jsou popsány a provedeny testy s navazjícími popisy dosažených výsledků. V závěru autor
shrnuje tematiku a dosažené cíle. Nechybí ani úvaha, jak dále pokračovat v rozvoji podobných aplikací.

V textu jsem nenašel žádné zásadní chyby.



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 100 (A)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 12/2014, článek 3.

Komentář:
Práce je systematicky a přehledně členěna, včetně seznamu literatury, obrázků a tabulek. Číslování kapitol a sekcí odpovídá
běžným standardům. Obsahuje seznam použité literatury, na kterou se text pravidelně odkazuje. Obrázky a tabulky jsou
citlivě včleněny do textu, vhodně ilustrují popisovanou problematiku a výsledky experimentů. Celá práce má správný a
logický sled. Je třeba ocenit, že  je napsána v anglickém jazyce, což je pro tento typ tématiky velmi vhodné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 100 (A)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. 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.

Komentář:
Na začátku řešení DP byla provedena podrobná rešerše, která znamenala prostudování značného rozsahu literatury. V
průběhu rešerše byly identifikována podstatná, klíčová díla pro danou tematiku. V textu se diplomant na literaturu
dostatečně odkazuje. Seznam literarury je uveden.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

98 (A)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
Student se se zadáním diplomovího úkolu skvěle vypořádal a prokázal vynikající znalosti a schopnost praktického návrhu i
komplikovaných řešení.  Je nutné zdůraznit, že předkládané  řešení není pouhou aplikací existujících metod. Výsledkem
diplomové práce je zcela funkční a použitelná aplikace pro tablety na platfomě Android. Student se také velice dobře
vypořádal s vyhodnocením a testováním svého řešení. V této souvislosti bych chtěl zejména vyzvednout spolupráci s
pracovníky na dopravní fakultě při testování na simulatoru.

Diplomová práce má všechny atributy kvalitní technické zprávy. Je třeba zdůraznit, že student  předkládá originální práci,
která je založena na znalosti celé šíře problematiky, a to návrhu UI, zpracování grafiky, bezdrátových protokolů (BLE),
programování Androidu, web serverů, simulace automobilů atd.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Výsledkem diplomové práce je funkční aplikace. Student předpokládá, že jí umístí na Play market.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

9.    Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

9a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
9b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven (9a).
Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (9b).

Komentář:
Michael Bláha přistupoval k řešení úkolu po celou dobu velice pragmaticky a s vysokým nasazením. Celý návrh a realizace
řešení vyžadovaly zpracování velmi rozsáhlého množství literatury a technologií, které se ani všechny neobjevily ve vlastní
diplomové práci.

V průběhu řešení diplomového úkolu projevil schopnost pracovat a rozhodovat se samostatně. Soušasně byl schopen
naslouchat radám v průběhu konzultací.



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 98 (A)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.

Text hodnocení:
Na závěr zbývá jen konstatovat, že cíle diplomové práce byly beze zbytku splněny. Práce obsahuje analýzu, návrh, úplnou
implementaci a testy podle zadání. Předkládaná práce splňuje veškeré požadavky na ni kladené. Doporučuji práci k obhajobě
a hodnotím ji známkou A - výborně.

Podpis vedoucího práce:


