
Hodnocení vedoucího závěrečné práce
Student: Bc. Jiří Lupač
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Datum vytvoření: 8. 6. 2020

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:
Diplomová práce se drží zvoleného zadání a plní základní předpoklady pro správnou funkcionalitu na systému macOS. Ač
nebylo podmínkou, diplomová práce se zabývala i bodem vytvoření aplikace pro systém iPadOS. Další body byly splněny bez
větších výhrad a byla docílena portace ve formátu JSON.
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 písemné části odpovídá diplomové práci a lze ji použít i jako studijní materiál pro obdobné projekty. Došlo na použití
relevantních zdrojů, byť některé pasáže mohly být jinak rozčleněny, případně přemístěny. Neodpovídá reference u tabulky
výsledku testu rychlosti u použitých frameworků. Diplomová práce vyžaduje, aby čtenář měl lepší znalosti dané
problematiky.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 80 (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:
Aplikace je funkční dle předpokladů. Primární určení pro macOS plní v dostatečném rozsahu. iPadOS implementace není v
současné době kvůli omezeným možnostem použitých technologií kompletní, ale to nebylo hlavním úkolem diplomové práce
jako takové. Student mohl přiložit zdrojové soubory vytvořených UML diagramů. Mohlo být více popsáno samotné použití
technologií SwiftUI a Mac Catalyst.
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:
Kombinace použitých technologií demonstruje moderní způsob implementace aplikací na platformy společnosti Apple. Díky
použitým frameworkům se jedná i o návod, jak vytvářet aplikace s podobným zacílením. Chybí zde jen studie v rámci UX pro
obě platformy a jejich kombinace k vytvoření unifikovaného prostředí. Autor diplomové práce se spojil s českým start-up
projektem, kde bude aplikace dále testována a využívána, počítá se i s následným vývojem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student pracoval samostatně a komunikoval na pravidelné bázi. Byl vstřícný k poznatkům a zejména ke zpětné vazbě, a to
nejen v rámci aplikace, i k samotné písemné části.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 90 (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:
Diplomová práce vykazuje patřičné náležitosti a přichází s možnostmi využití frameworků SwiftUI a Combine v rámci vývoje
pro herní zacílení. Vzhledem k rostoucímu hernímu průmyslu může přinést efektivní a jednoduchou tvorbu dlaždicových map
pro projekty mířené na systémy iOS a Android. Přináší i jednoduchou možnost správy mapových doplňků. Výsledná práce
splnila zadání a doporučuji k obhajobě.

Podpis vedoucího práce:


