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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Mobilní aplikace pro správu skladu 
Jméno autora: Tomáš Arlt 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Martin Balík, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

Dle zadání měl student analyzovat současnou situaci v oblasti aplikací pro evidenci zboží a následně navrhnout a 
implementovat vlastní řešení pro mobilní zařízení se systémem Android. Funkčnost a použitelnost aplikace měla být 
ověřena testováním. Jedná se o softwarový projekt s průměrným rozsahem odpovídajícím bakalářské práci. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Student provedl analýzu a navrhl aplikaci včetně funkcí nad rámec zadání. Bohužel skutečná implementace byla 
realizována velmi pozdě, což se projevilo na funkčnosti výsledné aplikace. Některé funkční požadavky navržené nad rámec 
zadání nebyly implementovány vůbec, ale z textu toto není zřejmé. V závěru se pouze píše o budoucím přidání navržených 
funkcionalit. Vlivem nedostatku času neproběhlo dostatečné testování a nebyla vypracována téměř žádná dokumentace. 
Na CD není projekt úplný, není popsána konfigurace ani projektu, ani pomocných nástrojů, např. pro demonstraci 
synchronizace, zdrojový kód neobsahuje javadoc komentáře. Výsledky jsou tedy ze zveřejněných zdrojů velmi těžko dále 
využitelné. Řadu kritických chyb student opravil po odevzdání práce a doplnil na SVN repozitář. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 

Ve fázi analýzy a návrhu byla aktivita studenta výborná, pravidelně konzultoval řešení a přicházel s nápady na vylepšení. 
Za problematickou považuji část implementační. V závěru způsobily problémy nejen nedostatečně prověřené technologie, 
ale také nedostatek času na testování měl vliv na kvalitu výsledného řešení. Student nevyužíval dostatečně SVN repozitář 
a neexistuje detailní historie vývoje aplikace. V historii se jedná v podstatě pouze o 4 aktualizace hlavního projektu pro 
konzultaci nebo kontrolu, finální řešení bylo doplněno až po odevzdání práce. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
 

Odbornost textové části práce je na očekávané úrovni a odpovídá standardům v softwarovém inženýrství. Student využil 
řadu znalostí získaných během studia a navíc musel nastudovat témata potřebná pro vývoj mobilní aplikace, mimo jiné 
tvorbu uživatelského rozhraní a související problémy s kompatibilitou, dependency injection, REST API a další. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 

Přes to, že práce byla napsána v MS Word, sazba je dobrá. Text je téměř bez gramatických chyb a srozumitelně napsaný. 
Formálním nedostatkem je, že obrázky a tabulky nejsou odkazovány v textu. Chybí přílohy, které jsou ve zjednodušené 
formě dodány pouze elektronicky. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. Student čerpal z doporučené literatury, online zdrojů 
i odborných článků. 

 



 

2/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Student provedl analýzu zadaného tématu a vypracoval kvalitní návrh aplikace. Byl navržen netriviální datový 
model pro správu kategorií a parametrů zboží. Bylo navrženo i přehledné uživatelské rozhraní. Bohužel špatné 
plánování bylo příčinou nedotažené implementace a řady chyb ve výsledné aplikaci. Jelikož se jednalo o práci 
implementačního charakteru, chyby aplikace a nedostatečná dokumentace (jak uživatelská, tak programátorská) 
kvalitu výsledku velmi snižují.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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