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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:
Zadání bylo bez výhrad splněno. V některých bodech musel autor odvést více práce kvůli nedodaným podkladům od
zadavatele, což mělo za důsledek, že některé části nejsou ve finální aplikaci zcela dokončené, ale jejich analýza a návrh je v
textové části práce provedena bezvadně.

Bod 5 zadání (funkčnost napojení na API společnosti Slevomat) není možné ověřit, ale student osobně prezentoval funkčnost
na testovací instanci API.

Obecně zadání považuji za středně náročné, ale rozsah textové části s analýzou problému považuji za nadstandardní.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 95 (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:
Textovou část práce považuji za výbornou, všechny části jsou informačně přiměřené.

Analýza současného stavu a aplikací, které řeší podobnou problematiku, je provedena pečlivě. Jen by bylo vhodné vynutit
vysázení snímku obrazovky aplikace a jejího popisu na jedné stránce.

Část o operačním systému Android popisuje velmi podrobně možnosti vývoje mobilní aplikace pro Android, student
porovnává výhody a nevýhody jednotlivých řešení nebo použitých prvků uživatelského rozhraní a komentuje použité řešení.

Analýza a návrh jsou popsané v přiměřeném rozsahu. Jen datový model (obrázek 4.2) se zdá nekompletní, například není
patrná vazba partnera na produkt a důvod duplicity informací o produktu a jeho variantě v poukazu. Ale toto bude
pravděpodobně způsobené poskytovaným API, které student nemůže ovlivnit.

Část o implementaci samotné aplikace obsahuje vhodně zvolené ukázky kódu, nicméně je poměrně krátká, vzhledem k
nemožnosti předat kód aplikace na přiloženém médiu by bylo vhodné ukázat implementaci na větší textové ploše.

Práce obsahuje jen malé množství drobných pravopisných chyb nebo krkolomných formulací, typograficky je práce na vysoké
úrovni a vcelku konzistentní, místy je například použita špatná velikost písmen (slovo figure, malé písmeno v poslední
položce seznamu alternativních průběhů Use Case #6).



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

3.    Nepísemná část, přílohy 85 (B)
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:
Implementace je podle náhledu do zdrojových kódů provedena pečlivě, funkcionalita je rozdělena do jednotlivých souborů
podle očekávání. Komentáře nejsou příliš rozsáhlé a časté, ale složitější pasáže kódu jsou podchycené.

Zdrojový kód aplikace není bohužel přiložen, ač si osobně myslím, že značná část kódu, která není kritická pro bezpečnost
aplikace, by zveřejněná být mohla. Také kód pro zprovoznění čtečky QR kódů by mohl být významným přínosem pro Android
komunitu.

Důležitou, ale v textu ne příliš vyzdvihovanou součástí práce, je interaktivní návrh uživatelského rozhraní v Adobe XD, který je
přiložen. Tuto část považuji za stěžejní přílohu, která výrazně ovlivňuje kladné hodnocení v této části.

Uživatelská příručka je přiměřeně rozsáhlá, popisuje všechny části aplikace.
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:
Práce je napsaná v anglickém jazyce a může tak sloužit jako velmi dobrá přehledová práce. Ukázky kódu vhodně doplňují ty
části, které není možné jednoduše získat z oficiální dokumentace.
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:
- Material Design navrhuje pro některé akce uživatele použití specifických animací. Plánujete použít tyto animace pro
zlepšení UX? Jaké?

- Uživatelské rozhraní pro přepínání účtů mi přijde trochu krkolomné, a v aplikaci chybí globální indikace aktivního účtu. Jak
často mají partneři více účtů? Neuvažujete o indikaci a přepínači účtů, podobném jako mají například aplikace Google (Gmail,
Keep)?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 91 (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:
Při hodnocené práce se mírně přikláním k hodnocení "Výborně". Pro vyšší bodové hodnocení mi mezi přílohami nebo v textu
práce bohužel chybí rozsáhlejší ukázka kódu.

Podpis oponenta práce:


