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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    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 dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Student v předložené závěrečné práci splnil zadání ve všech bodech.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 90 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále 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. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Rozsah předložené práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Přestože prezentovanou aplikační oblastí je
poměrně netradiční a okrajový sport, student velmi obratně popsal jeho specifika tak, aby dobře vysvětlil funkční požadavky
kladené na tréninkovou mobilní aplikaci.
Práce je velmi dobře strukturována a teoretické poznatky jsou umístěny vždy tam, kde na ně navazuje jejich praktická
aplikace. Čtenář je tak nenásilně veden k pochopení dané problematiky aniž by se v textu musel vracet. Obsahově je text ve
většině případů významově přesný. Nelze však přehlédnout řadu překlepů, pravopisných chyb a některých novotvarů,
kterých by se student v závěrečné práci měl vyvarovat.
V kapitolách Návrh a Analýza student vhodně použil diagramů a ilustračních obrazovek implementované mobilní aplikace,
čímž dokládá svoji důslednost při vypracování závěrečné práce pomocí metody Lean development. Přestože seznam citované
literatury není nikterak obsáhlý a nefiguruje zde příliš mnoho klasických publikačních zdrojů, je v případě náplně předložené
práce zaměřené na mobilní aplikaci akceptovatelný.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Student k závěrečné práci přistoupil velice aktivně a k její prezentaci stejně tak. V rámci předání kopie závěrečné práce byla
mobilní aplikace detailně prezentována jak z pohledu skokana, tak trenéra. Jak dokládá i její publikace na známém aplikačním
obchodě Apple AppStore, aplikace je aktivně využívána profesionálními skokany po celém a světě. Přestože se jedná o
okrajový sport, její potenciál je v této tržní nice v globálním měřítku nezanedbatelný, protože je svými specifickými
požadavky mimo zájem tradičních sportovních testerů a tréninkových aplikací.



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

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

90 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Z pohledu aplikační oblasti přináší předložená práce zcela nový přístup k vedení profesionálních tréninkových plánů a jde tak
naproti modernímu trendu sběru dat a jejich využití při zlepšování sportovní výkonnosti závodníka. Možné omezení v tuto
chvíli skýtá pouze zaměření se na jednu mobilní platformu, a přestože v práci obhájenou, nutnost zadávání výsledků tréninků
do aplikace pouze manuálně. V tomto směru by bylo vhodné zavést do aplikace nějakou formu automatického měření
případně sdílení dat o měření z trenérské části aplikace do skokanské.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Umožňuje Vámi zvolený aplikační rámec přenést aplikaci i na jiné mobilní platformy, a co by taková implementace na jinou
platformu obnášela?
Proč nebyla jako funkční požadavek na mobilní aplikaci definována možnost trenéra přidávat a upravovat skokanům
tréninkové plány, když jsou aplikace v podstatě totožné a sdílejí přístup ke stejným datům?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 95 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Předložená závěrečná práce splňuje požadavky na úroveň diplomové práce. Je velmi dobře strukturována a odborně
podporuje v celém rozsahu vývojový proces implementované mobilní aplikace pro správu tréninkových plánů závodníků ve
skocích na trampolíně. Mimo to, že aplikace je již nyní aktivně šířena na mobilní zařízení uživatelů v globálním měřítku, což
student reflektoval v rámci vývojových cyklů, je nutné vyzdvihnout testování aplikace na skutečných závodních. Jedná se tedy
již nyní o uživatelsky ověřený softwarový projekt, který má do budoucna v této sportovní oblasti potenciál.

Podpis oponenta práce:


