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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 hodnotím jako průměrně náročné - je vyžadována rešerše, ale především návrh a implementace aplikace (rozdělené
na frontend a backend) v předem specifikovaných technologiích (Django - Python a Angular - JS). Finálním požadovaným
krokem je navíc otestování vytvořeného řešení.
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:
Autorka všechny body zadání splnila. U rešerší bych čekal spíš zaměření se přímo na konkrétní aplikace se stejným cílem, ale i
rozdělení na "oblasti zájmu" je vyhovující.
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 práce splňuje požadavky a je adekvátní danému tématu, žádné podstatné části nechybí a práce ani neobsahuje
zbytečné části.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

85 (B)

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:
Jednotlivé kapitoly a jejich části v práci na sebe logicky a přirozeně navazují v souladu s procesem vývoje SW dle metod
softwarového inženýrství. Jediný drobný detail týkající se návaznosti je "2.4 Zhrnutie" uprostřed kapitoly "Analýza", nejedná
se o shrnutí analýzy (jak by se čtenář mohl domnívat), ale spíš o shrnutí současného stavu, na základě kterého jsou dále sekce
2.5 a 2.6. Pro demonstraci nárůstu počtu aplikací (2.1) by bylo vhodnější vzhledem k zadaní (webová aplikace - dashboard s
"API klient" widgety) zvolit něco jiného než nárůst mobilních aplikací v Google Play - například Chrome WebStore nebo
nějaký obecnější průzkum. V obrázku 3.3 je dvakrát typický anti-pattern v UML Activity Diagram - spojování větvení na
aktivitě (viz BI-SI1). Obrázek 3.9 (UML Class Diagram) říká, že widget používá vždy právě 1 účet a 1 účet může být použit více
widgety - to je zbytečně omezující, například nějaký public-RSS, clock, calculator, translator widget nemusí být spojený s
účtem pro API.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 90 (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:
V práci se vyskytují pouze drobné a občasné jazykové a typografické prohřešky (chybějící čárky, různé nekonzistence,
velikosti písmen v názvech - např. PyCharm, apod.).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 65 (D)
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:
Ačkoliv je v práci použito 32 (převážně online) zdrojů správně, v souladu s citačními normami, některé části textu by si
zasloužili podložení příslušnými citacemi, a to především v kapitole Analýza. V rešeršní části je množství obecných tvrzení,
která jsou občas evidentní, ale i tak by měla být založena na nějakém průzkumu nebo jiném zdroji. Dále se tento problém
vyskytuje v části o použitých technologiích - například v "2.6.9 REST" nebo "2.6.11 Tokenová autentifikácia". Jindy se citační
značka vyskytuje až v poslední větě, posledního odstavce a je tak otázkou, jestli se vztahuje na celou sekci kapitoly, poslední
odstavec nebo jen poslední větu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

97 (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:
Výsledkem je funkční a uživatelsky přívětivá dashboard aplikace společně se třemi užitečnými widget aplikacemi. Při zkoušení
aplikace jsem narazil na jediný problém - instalační příručka obsahuje prohozené kroky, nelze vytvářet uživatele před
vytvořením databáze. Dále není dostatečně popsáno, jako zaregistrovat aplikaci pro frontend (zjištění typu aplikace
pokus/omyl či vyčtením z kódu frontendu, případně textu BP). Samotná aplikace je uživatelsky přívětivá a funguje, jak je
deklarováno.
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:
Díky kvalitnímu návrhu a použitým technologiím bude jednoduché aplikaci dále rozvíjet a vytvářet další widget aplikace.
Dovedl bych si představit například i několik widget aplikací komunikujících s fakultními a univerzitními systémy (KOS, Sirius,
Usermap, Moodle, ...) za účelem jednoduché studijního přehledu. Aplikace je univerzální a využití najde napříč různými
skupinami uživatelů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

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

Otázky:
- V dokumentaci se nachází odkaz na Váš GitHub repozitář s projektem (zatím byl však privátní), plánujete ve vývoji
pokračovat a pokusit se nadchnout online komunitu na GitHub nebo jinde? Máte už nějaký plán a nápady na vylepšení
dashboardu a/nebo další widgety?
- Jakým způsobem byste zajistila snadný komunitní vývoj a následnou integraci dalších widget aplikací?
- Jaká část práce (rešerše, návrh, frontend/backend/widgety, testování) pro Vás byla nejobtížnější a proč?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



10. Celkové hodnocení 90 (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:
I přes zmíněné nedostatky (především nedostatečnou práci se zdroji a problémy v UML diagramech), hodnotím práci jako
výbornou. Autorka se dokázala dobře seznámit se zadanými technologiemi, velmi kvalitně navrhnout a implementovat
backend+frontend dashboard a také 3 netriviální aplikace komunikující s API Google (kalendář), Yandex (překladač) a
Microsoft (OneNote). Řešení umožňuje snadný vývoj dalších widget aplikací ale i snadné rozšiřování a úpravy samotné
aplikace dashboardu.

Podpis oponenta práce:


