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Jednoznačnost formulování cílů
Splnění cílů práce
Úroveň zvoleného postupu řešení
Úroveň provedených analýz
Využití výsledků provedených analýz
Přehlednost práce a její struktura
Shrnutí výsledků a formulace závěrů
Práce s odbornou literaturou a dalšími prameny
Formální vzhled práce a náležitosti (normy, předpisy)
Jazyková úroveň práce (stylistika, gramatika)
Grafická úroveň práce (grafy, tabulky, obrázky)
Samostatnost a iniciativa studenta při řešení práce

Otázky (popř. připomínky) k obhajobě práce:



Bakalářská práce se zaměřuje na Aspektově orientovaný vývoj kolaborativních Android
aplikací využívající kontext. Práce je vhodně logicky členěna na kapitoly. Cílem bylo
vyvinout framework pro vývoj kolaborativních aplikací. Důraz měl být kladen na aspektově
orientovaný vývoj.

Student cíl práce splnil. Byl vytvořen framework generující AUI pro platformu Android.
Student tento framework porovnal s konvenčním řešením na vytvořené testovací aplikaci.
Protože se jedná o síťovou aplikaci, doporučil bych zátěžové testy, kvůli zjištění optimálizaci
implementace.

Úroveň bakalářské práce po odborné stránce odpovídá znalostem získaným v rámci studia a
možnostem přístupu studenta k informacím z odborných článků, které si student zajišťoval v
celém rozsahu zcela sám nebo je získával od vedoucího práce. Typografická a jazyková
úroveň je nadprůměrná. Student byl při řešení práce aktivní a řešení průběžně konzultoval.

Celá práce je řádně ocitována. Práce s literaturou a přehled literatury jsou v souladu s
platnými předpisy a zvyklostmi.

Predloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B - velmi dobře.

Otázky k obhajobě:

Zvažoval student využití technologií jako jsou například SOAP, CORBA? Pokud ne, proč?
(výhody, nevýhody)

Navržená výsledná známka:  B - velmi dobře   

V Praze dne 6.6.2016
podpis vedoucího práce
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