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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Splnění zadání

splněno

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Předložená bakalářská práce zpracovává téma mobilní aplikace pro řazení programu kin, které je v dnešní době
velice využívaným způsobem interakce zákazníka s kiny. Při správném způsobu implementace
a nasazení muže tento nástroj velice zjednodušit a hlavně zlevnit celkový proces vyhledávání filmů, což zlepší
kvalitu zážitku pro klienty. Příliš komplikované a neoptimální řešení celý proces učinit nepoužitelným.
V procesu návrhu se proto student snažil pečlivě naplánovat proces vývoje a hlavně sběru
požadavku. Časté schůzky, kde student konzultoval požadavky a prezentoval
vytvořené funkcionality, tak minimalizovaly riziko potencionálních neshod mezi požadovaným
chováním a vyvinutým řešením. Důležitou částí je v tomto směru GUI,
které bývá většinou vnímáno jako klíčový prvek pro tento druh mobilní aplikace. Drobným
nedostatkem v tomto směru vnímám stručné dokumentování usability testu. Doporučil bych také dotazníky pro
participanty ohodnotit číselně. Poté dostaneme lepší přehled o výsledku.
Z pohledu implementace nemám připomínky. Text obsahuje i plán nasazení aplikace. Členění do kapitol odpovídá
logickým částem v životním cyklu aplikace a postihuje všechny fáze.
Celý text je správně ocitován a je psán v angličtině, což je výhodou.
Z formálního hlediska bych zrušil podnadpis kapitole 3.1. Každá kapitola by měla začít úvodním textem, kde se
vysvětluje obsah a rozčlenění kapitoly. Podkapitolou se hned nezačíná, působí to chaoticky.
Obrázek 5.1. má špatně viditelný text v obrázku.
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Otázky k obhajobě:
1. Jaké jsou vize do budoucna? Existují některé problémy, které nejsou popsány v analýze práce a vyskytly se
během implementace či testování?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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