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1. Zadání závěrečné práce.

Hlavním cílem diplomové práce studenta byl návrh ovládacích prvků uživatelského rozhraní mobilních

aplikacía jejich implementace v produktu myAVlS NG. Společnost Google v'ývojářům poskytla definicÍ

základních pravidel pro design Android aplikací, které je možno považovat za jakýsi standard, nicméně

společnost KVADos respektuje požadavky svých klientů, kteří mnohdy pracují ve stísněných podmínkách a
právě uživatelský komfort práce s aplikací je pro ně velice důležitý. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na

vytvoření množiny uživatelských prvků, které odpovídají reálným požadavkům uživatelů.

Řešiteldiplomové práce by| členem vývojového týmu, ktený spolupracoval na vytvoření nové verze

stávajícího produktu myAVlS pracujícího na platformě Windows Mobile. Tento systém mělvelký počet

reálných nasazenÍ u zákazníků společnosti KVADos, a.s. a během několika let vznikaly právě z těchto

implementací podněty na zefektivnění ergonomie aplikace a vznikaly nové požadavky na funkčnost

uživatelského rozdraní. Jedním z prvních úkolů této diplomové práce tedy bylo analyzovat současný stav,

analyzovat nové požadavky na uživatelské rozhraní a přenést je do nově vznikajícího produktu myAVlS NG

běŽící na platformě Android.

2. Aktivita studenta během řešení.

Řešitel diplomové práce pracoval v rámci programátorského týmu výrobního oddělení společnosti KVADos
a bylv rámci řešenívýraznou osobnosti. Při řešení dané problematiky uplatňovalvšechna doporučenía
přicházel samostatně s vlastními řešeními.

V rámci výrobního týmu plnil definované ůkoly v rámci týdenních iterací a vždy aktivně navrhoval další

postupy a řešení dané problematiky. Své nabité zkušenosti získáné studiem ochotně předával ostatním

členům týmu.

Celkově bylvelkou mírou nápomocen vytvoření nového produktu myAVlS NG společnosti KVADOS, a.s.

3. Aktivita při dokončování.

Řešitel diplomové práce byl součástí programátorského týmu, se kterým všechny své kroky konzultova|,

řídil se definovanými interními standardy a doporučeními' které nejen implementoval, ale také definoval

nové. Výsledky své práce předkládal vedoucímu práce postupně a vŽdy před stanoveným termínem

dokončení.

4. Hodnocení uýsledků závěrečné práce.

Diplomová práce se zaobírá návrhem optimálního uživatelského rozhraní mobilního informačního systému

myAVlS NG. V rámci řešení je předložena komp|etní koncepce uživatelského rozdraní mobilníaplikace

reflektujícíergonomii a komfort ovládání na základě reálných poŽadavků uživatelů myAVlS NG.

Kapitola 2 se zabi1vá analýzou současného stavu a popisuje nezbytná rozhodnutí pro vytvoření standartního

uživatelského rozhraní aplikace myAVlS NG.



V kapitole 2.4 řešitel zmiňuje definici grafických návrhů vzorových agend, což byl nutný krok pro vytvoření

koncepce efektivního uživatelského rozhraní celé aplikace. Definice těchto agend má následně vliv na

požadavky prvků uživatelského rozhraní, které musí splňovat všechny definované standardy mobilní

aplikace myAVlS NG.

V kapitole 2.6 autor identifikuje nežádoucí vlastnosti seznamových uživatelských prvků, které vedly

k návrhu vlastních řešení, které jsou součástítéto diplomové práce.

V kapitole 2.7 se řešitel zaobírá problematikou podpory zobrazenív různých rozlišeních.

Kapitola 3 řeší problematiku vývoje multiplatformního uživatelského rozhraní. Jelikož tato problematika

byla jedním z definovaných cílů diplomové práce, řešitel konzultoval míru její realizace. Vzhledem k rozsahu

a prioritám vývoje produktu myAVlS NG bylo řešiteli doporučeno zůstat v rámci tohoto cíle pouze

v teoretické rovině, což obsah této kapitoly splňuje. Řešitel v rámci kapitoly popisuje moŽnosti

implementace webových komponent v rámci mobilních aplikací, možnost v'frloje multiplatformní nativní

aplikace apod.

Kapitola 4 přináší informaci o celé koncepci kvadosích produktů založených na princípech Smart Client

Software Factory. Přináší informaci o definici metadat aplikací, základních pojmech jako je Workltem,

Connector, Relation, View aPod.

Kapitola 5 představuje popis konkrétních implementacívlastních komponent Calendar,

DataQueryAutoCo m pleteTextView a RecyclerViewContro l'

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nov'ých poznatků'

Diplomová práce přinášíucelený pohled na problematiku návrhu uživatelského rozhraní. Kromě popisu

vlastní implementace nových uživatelských prvků přinášív první polovině analýzu požadavků a aktuálního

stavu navrhované aplikace. Je patrné, že řešitel se zaobírá nejprve problematikou ergonomie celé aplikace.

V rámci návrhu produktu myAVlS NG se podílel na definici grafických vzorových agend uživatelského

rozhraní, která reflektuje poŽadavky na chování uživatele, na požadavky zobrazení potřených informací.

Návrh správně detekuje problém zadávání dat v mobilních aplikacích, kdy je uživateli ve většině případů

pohled na požadované vstupní informace znemožněn Vlastnostmi standartních ovládacích prvků.

Autorv teoretické rovině popisuje možnost návrhu multiplatformních aplikací.

V neposlední řadě práce obsahuje popis návhrů a implementacívlastních uŽivatelských prvků, které byly

integrovány do produktu myAVlS NG, který v současné době má již několik desítek reálných implementací u

zákazníků společnosti KVADOS a.s.

6. Charakteristika rnýběru a využití studijních pramenů'

V rámci řešení diplomové práce autor správně využil dostupných zdrojů pro návrh Android aplikacíod

společnosti Google lnc., mnoho zdrojů čerpal z internídokumentace společnosti KVADos a-s. týkajících se

standardu Smart Client Software Factory a nedílnou částí informací byly informace od kolegů v rámci

vývojového týmu.

7. Souhrnné hodnocení.

obsah a forma diplomové práce splňujístanovené cíle. Diplomová práce je vhodně strukturovaná a pořadí

kapitol vyhovuje popisu dané problematiky návrhu uživatelského rozhraní mobilních ínformačních systémů.

8. otázky k obhajobě.

a) V kapitole 4.2 jsou uvedeny informace o Smart Client Software Factory. Jaký je princip a výhody tohoto

,,standardu".



b) Kapitola 4.3.].0 popisuje pojem entitní modeljako objektový model databáze. Jak je tento model

generován v rámci Android aplikací?

c) Popište detailněji rozdíl meziViewControl komponentou a Controlltem komponentou.

d) V rámci realizovaných ovládacích prvků MonthView a WeekView existuje nějaké omezení na počet

zobrazujících se událostí v rámcijednoho dne? obrázek 6: ovládací prvek MonthView obsahuje max. 2

události v rámcijednoho dne. Pokud je možno zobrazit událostí více, jak je řešeno v tomto případě

zobrazení detaílu skrytých událostí?

e) V rámcí popisu funkčnosti DataQueryAutoCompleteTextView je zmíněna moŽnost definice fulltextového

dotazu. Jak jak fulltext implementován v rámci myAVlS NG aplikace?

Celkové hodnocení: v'ýborně
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