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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

[1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami

▶ [4] zadání nesplněno

Vytvořená  aplikace  je  spíše  funkčním  prototypem  než  hotovým  softwarovým  dílem.
Zadání požadovalo:
"2) Navrhněte mobilní aplikaci pro AndroidOS, která bude komunikovat s platformou TWS
a bude
umožňovat
a) načítání dat pro různé typy kontraktů (akcie, opce, futures, ...) a jejich vhodné zobrazení,
b) zakreslování indikátorů/SR úrovní, …
c) zadávání  a  vykonávání  obchodních příkazů." Body 2a a  2b se nepodařilo splnit. Je to
škoda, protože aplikace funguje, komunikace s platformou TWS byla také prověřena.
Osobně si myslím, že by téma práce patřilo spíše na specializaci Softwarové inženýrství
než na Bezpečnost a informační technologie.

2. Písemná část práce 65 /100 (D)

Práce je sázena pomocí systému LaTeX, ale ihned v první kapitole mne zaráží formátování
odstavců. První není odsazen, to je správně, ale druhý by odsazený být měl, ale také není a
ještě  mezi odstavci není mezera. Odsazení a mezera se objevuje až u třetího odstavce.
Dalším  prohřeškem  proti  typografii  jsou špatné uvozovky na  straně  5. Obrázek 2.2  má
popisek na  jiné  stránce,  než  je  vlastní  obrázek,  navíc  vypadá,  že  je  převzatý,  ale  není
uvedeno odkud. Totéž platí i  pro další obrázky, např. 2.3, 2.4. Strana 8 začíná odstavcem,
který obsahuje necelá dvě slova. Občas se objevují předložky na konci řádky, což svědčí o
faktu, že nebyl použit program vlnka pro vkládání nedělitelných mezer. Prostředí itemize
na  straně  10  obsahuje  špatné  formátování,  položky mají  začínat malým  písmenem  a



končit  čárkou,  kromě  poslední,  za  ní  má  být  tečka.  Na  straně  17  je  přetečení  řádku
předložkou v, která tam ani nemá být.

Práce nemá přílohy, přesněji  má přílohu A obsahující  text: "Sem přijde to, co nepatří  do
hlavní části"

Vlastní text je čtivý a popisuje vznik díla. Výhradu mám pouze k části testování, je příliš
krátká,  neosahuje  žádný  popis  testů,  tak  není  jasné,  zda  testování  proběhlo  a  také
neosahuje uživatelské testování.

3. Nepísemná část, přílohy 40 /100 (F)

Nepodařilo se splnit 2 body zadání, aplikace je jen ověřením použitých technologií.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 40 /100 (F)

V této podobě lze využít hlavně analytickou část práce.

Celkové hodnocení 49 /100 (F)

Aplikace  postrádá  část  funkcionalit,  které  ji  činí  nepoužitelnou.  Přístup  studenta  k
problematice a výběr technologií je adekvátní, ale zadání by patřilo spíš na specializaci
Softwarové inženýrství.

Otázky k obhajobě

Proč se nepodařilo dokončit aplikaci a kolik času byste potřeboval na její dodělání?
Můžete  popsat,  zda  proběhlo  testování,  zda  proběhlo  testování  uživateli  a  pokud
proběhlo, pak jakým způsobem?



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Celkové hodnocení

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.
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