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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:
Zadání které obsahuje nutnost danou problematiku nejdříve pořádně nastudovat, aby jí bylo možné použít je vždy náročné.
Když se k tomu připočte, že v rámci práce musela vzniknout funkční aplikace pro náročného zákazníka ve stanveném
termínu, je toto zadání o to ještě náročnější. O publikování do "store" pro Android a iOS je nutno zdůraznit, že i když má
člověk pečlivě nastudovanou problematiku z návodů a jede krok po proku, vždy se vyskytnou nečekané komplikace, které je
nutno řešit nestandardní cestou. Tuto část bych hodnotil samostatně jako mimořádně náročnou a to hlavně z důvodu iOS.
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:
Zadání, které bylo vytyčeno bylo splněno. Autor práce samotný sice avizuje, že se publikace na iOS doposud nedokončila, ale
záhy vysvětluje, že je to z důvodu společnosti Apple, která provádí vlastní testování aplikace a doposud jej nedokončila.
Nastudování dané problematiky je dosti obšírné a je to i vidět při jejím popisu v Části I. Zde musím vyzdvihnout, že student
problematiku nejen nastudoval, ale dokázal ji také srozumitelně popsat a to tak, aby to bylo jasné, ale nebyla to příručka.
Zároveň k tomu je nutné zdůraznit, že v průběhu studování a i následného vývoje vydal Microsoft 2 nové verze Xamarinu,
které bylo potřeba průběžně dostudovat.
Samotný vývoj aplikace hodnotím pozitivně, neboť jsem vývoj z povzdálí sledoval. Student vytvářel v jednom prostředí
aplikaci pro více platforem. Aplikace je plně funkční a od 1.1.2018 je plně využívána a to zatím jen na platformě Android.
Platforma iOS je ve stádiu ověřování Apple.
Při vývoji byly splněny všechny vytyčené cíle a zadání bylo splněno.
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 dané práce je trochu větší než je běžně očekáváno. Student se na nastudování problematiky pustil dosti ze široka, což
není na škodu. Teoretické příprava zabírá približně dvě třetiny práce a jednu třetinu zabírá samotná tvorba studenta. Při
takového práci bych si to představoval spíše půl na půl, ale vhledem k tomu, že hlubší popis zdrojových kódů aplikace a
komunikace s ostatními systémy nesmí být volně šířena, dá se říci, že je práce pojata dobře. Všechny kapitoly jsou souvislé,
dávají smysl a čtenáře dobře vedou danou problematikou.
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:
Po věcné stránce je práce v pořádku. Věcné chyby ani nepřesnosti jsem neobjevil. Student vhodně zvolil nepřekládání
technickcýh výrazů ani v obrázcích, čímž  zvýšil čtivost celé práce z technického pohledu. Logická struktura je v pořádku,
kapitoly navazují a dávají smysl. Práce sice není určena pro běžnou veřejnost, ale každý technicky zdatný čtenář nebude mít
se čtením práce problém
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. 26/2017, článek 3.

Komentář:
Formální zápisy jsou v pořádku. Typografická a jazyková stránka odpovídá.
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:
Studijní materiály jsou pro tento typ práce téměř výhradně webové stránky. Student vhodně cituje a odkazuje na jednotlivé
zdroje, kterých není málo. Student se zaměřil na dokumentace, ze kterých čerpal informace do teoretické části. Vyhledal a
vhodně použil taktéž srovnávací informace pro různé platformy, což zvýšilo představu čtěnáře nad danou
problematikou.Student přehledně rozdělil teoretickou část a část praktickou a to jenen v kapitolách, ale rovnou v "částech",
což přineslo rychlou orientaci v práci při čtení. Je na první pohled vidět, co je studentova vlastní práce. Citace a odkazy jsou v
pořádku.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

100 (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:
Výsledky této diplomové práce jsou jasné. V rámci ní měly vzniknout 2 mobilní aplikace pro eRecept. První pro lékaře a druhá
pro pacienty. Obě dvě aplikace měli vzniknout pro platformy Android a iOS. Tyto aplikace vznikly a jsou publikové pro širokou
veřejnost ke stažení. Zároveň měla být nastudována daná problematika vývoje multiplatformích aplikací, k čemuž došlo a je
jasně popsáno v Části I této DP.
V rámci vývoje aplikací byly zdrojové kódy vytvořeny výhradně studentem. Při vývoji byly použity licencované nástroje, které
zajistila firma Solitea Business Solution (SBS), v rámci které student tento kód vytvářel. Byl taktéž použit interní framework,
který je vlastnictvím firmy SBS, která je pro tuto aplikace schválila k využití.
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:
Práce neměla za cíl přinést nové poznatky, ale nastudovat problematiku a následně ji promítnout do reálných mobilních
aplikací. Teoretická část, která popisuje možnosti vývoje multiplatforních aplikace je v praxi použitelná. Po jejím přečtení má
čtenář představu, jak se do takového vývoje pustit, jaké jsou jeho výhody a nevýhody. Práce je návodná k tomu, jak spráně
vybrat nástroj pro vývoj. V praxi jsou tedy tyto teoretické výsledky použitelné.
Při práci vznikly 2 mobilní aplikace, které jsou vystavené pro širikou veřejost. Už díky tomu se dá říci, že jsou výsledky silně
využitelné. Osobně mám aplikaci pro pacienty oficiálně nainstalovanou a funguje dobře.
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:
Student již od samého začátku jevil značný zájem o tuto problematiku. Sám nastudoval vše potřebné a průběžně sledoval,
jaké přicházejí změny. Aktivně se doptával vedoucího, pokud měl nějaký problém, který neuměl sám vyřešit. Toto je v praxi
výborná vlastnost, neboť umění se ve správný čas zeptat, ušetří všem spoustu času a tím i peníze. Kladně hodnotím aktivitu a
zapojení do vývoje. Zákazním, pro kterého byly aplikace vyvýjeny nedal přesné zadání a studen sám musel vykomunikovat,
jak by měla která funkčnost přesně fungovat, aby byly naplněny požadavky. Student toto v DP neuvádí, ale je nutné toto
zmínit, neboť to podtrhuje samostatnost a aktivitu. V počátku to bylo hlavně na teoretické úrovni, kdy se seznamoval s
danou problematikou. Postupem času se začaly vyvýjet aplikace a konzultace nabyly vpraktický rámec.
Řešili se různé situace, kdy je nutné vyzdvihnout tu, kdy bylo nutné zajistit podepisování XML z externího Tokenu, kde pro
danou platformu Xamarin neexistovaly ovladače. Studen proaktivně řešil tuto situaci a díky  jeho velké snaze se mu podařilo
tyto ovladače zajistit díky vlastnoručně navrženému kódu. Toto byla jedna z nejsložitějších částí celého vývoje, neboť na to
není nikde návod, ale sudent to zvládl, za což by zasloužil pochvalu. Je škoda, že o tom nevznikla samostatná kapitola.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 100 (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:
Student byl od začátku do konce vytváření DP aktivní. Pravidelně jsme se setkávali a konzultovali postup. Nejvíce mě ovlivnil
postup, jakým vznikaly obě aplikace. Student si reálně vyzkoušel praktický přístup k vývoji aplikace od zadání, přes řešení
téměř neřešitelných problémů, skrze konzultace až k finálnímu produktu, což je pro jeho budoucí pracovní zaměření
obrovská výhoda.

Podpis vedoucího práce:


