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1. Splnění požadavků zadání.
Téma práce považuji za středně náročné. Vyžadovalo sice větší pozornost v nastudování dané
problematiky z medicínského hlediska, z pohledu IT a tvorby aplikace se ovšem jednalo o standardní
práci.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
K posouzení jsem měl jak veřejnou, tak neveřejnou část práce. Z pohledu členění kapitol veřejné části
se domnívám, že medicínský pohled na řešení daného tématu výrazně převyšuje nad vlastními body
zadání, které jsou definovány z pohledu návrhu a tvorby mobilní aplikace. Z tohoto pohledu tedy
kapitoly nekorespondují se zadáním. Na druhou stranu, neveřejná část jasně ukazuje, že autor práce
byl stejně pečlivý i při tvorbě praktické části, mobilní  aplikace. Poměr teoretické a praktické části je
tedy vyrovnaný a práce celkově naplňuje definované cíle. Po gramatické stránce nejsem schopen
posoudit text ve slovenštině. Text je doplněn pouze screenshoty aplikace, ze kterých je vidět, že
aplikace směřuje ke komerčnímu využívání.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cílem práce bylo především navrhnout funkční aplikaci s požadovanými vlastnostmi, což se povedlo.
Technické řešení je na dobré úrovni.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, nebylo to ani jejím účelem.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor mohl uvést více referencí v knižní podobě z oblasti návrhu a vývoje aplikace. Z referencí opět
vyplívá, že se text práce více zaměřil na oblast medicínskou, než informatickou. Minimálně by zde
měly být uvedeny reference, které se vážou na použité technologie, apod.

6. Otázky k obhajobě.
Aplikace je psaná pro platformu iOS? Aktuálním trendem jsou však multiplatformní aplikace a
využití technologií, které umožní snadno portovat výslednou aplikaci na jiné platformy. Proč se autor
nevydal touto cestou?

7. Souhrnné hodnocení.
Práci považuji za zdařilou a celkově ji hodnotím kladně.
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