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Povinná kritéria hodnocení práce

Stupeň hodnocení

vý
bo

rn
ě

ve
lm

i d
ob

ře

do
bř

e

us
po

ko
jiv

ě

do
st

at
eč

ně

ne
do

st
at

eč
ně

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:



Predložená bakalářská práce zpracovává téma Využiti aspektově orientovaného přístupu a
lokálních dat ve vývoji adaptivního uživatelského rozhraní pro Android,
které je v dnešní dobe velice atraktivní a moderní. Tato problematika má velký potenciál pro
vývojáře mobilních aplikací.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout framework zaměřený na generování adaptivního
uživatelského rozhraní (AUI). Při návrhu měl být zohledněn aspektové orientovaný přístup
vývoje softwaru. Práce měla být dále naimplementovaná, otestovaná a porovnána s
konvenčním řešením.

Studentka cíl práce splnila. Byl vytvořen framework generující AUI pro platformu Android.
Studentka tento framework porovnala s konvenčním řešením.

Z formálního hlediska práce odpovídá standartním dokumentačním principům, je dobře
čitelná a strukturovaná. Členění do kapitol odpovídá logickým částem v postupu při řešení
vědeckého problému. Rozsah práce je nadprůměrný. Studentka byla při řešení práce aktivní a
řešení průběžně konzultovala. 

Predloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.

Otázky k obhajobě:

Navržené řešení je postaveno na jazyku Java pro Android aplikace. Existuje možnost v
budoucí práci pro zakomponování multiplatformní verze? Pokud ano, změní se návrh řešení?

Navržená výsledná známka:  A - výborně        

V Praze dne 6.6.2016
podpis vedoucího práce
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