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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Jedná se o praktické téma s vědeckým charakterem, práci lze dále využít k vytvoření vědecké publikace.

Splnění zadání

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.  Práce detailně popisuje vytvoření dvou prototypů včetně vhodného postupu v rámci 
softwarového inženýrství.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Práci bych vytkl krátkou rešerši. V práci mi chybí globální pohled na přiřazení zodpovědností mezi klient a server. Dále pohled 
na přenášená meta-data a data či možnosti cachování. Práce mohla dále rozdělit jednotlivé částí na platformě specifické a 
nezávislé. Například co je třeba implementovat pokud chceme přidat platformu iOS. 

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Práce využívá vhodně doplňující diagramy a postupy softwarového inženýrství. Výkonnostní test je těžko opakovatelný, mohl 
se využít test samotné serverové strany dle profilů, či detailnější simulace. Zdařilé jsou prototypy a ukázky.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je psána česky a je na úrovni diplomové práce.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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.
Hodnotím kladně vhodné zdroje i kvantitu 
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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.
Jedná se o vytvoření prototypů aplikace kde bylo třeba nastudovat vědecké články.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
 Autor demonstruje tvůrčí dovednosti a schopnosti vědecké práce 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis: Tomáš Černý, Ph.D.
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