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1. Splnění požadavků zadání.
Práce s názvem Elektronická mobilní kuchařka je typickým zástupcem implementačních
bakalářských prací zaměřených na vývoj pod operačním systémem Android. Zadání hodnotím jako
přiměřeně obtížné. Cíle definované v zadání byly studentkou splněny.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Bakalářská práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují,
rozsah teoretické části a praktické části je přiměřený. V textu jsem nenarazil na zásadní jazykové
nedostatky.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je funkční aplikace sloužící jako mobilní kuchařka s přidanými funkcemi
umožňujícími evidenci surovin dle čárových kódu a automatickým přepočtem množství surovin dle
počtu porcí. K samotnému řešení mám pár drobných poznámek.

V ER diagramu je mi nejasná realizace vazby Recept <-> SurovinaRecept, zvláště pokud
SurovinaRecept má jeden z atributů název receptu. Oddělená databáze EAN kódů spojená s textovým
názvem suroviny se mi jeví jako obtížně mapovatelná do prostoru hlavní databáze receptů.

V tabulce 1. uvádíte, že aplikace nemá podporu lokalizace do jiných jazyků. V prostředí Androidu
však stačilo veškeré texty umístit do Resources a neuvádět je přímo ve zdrojovém kódu.

V aplikaci řešíte export receptů, ale chybí jejich import. Hodila by se funkce, která by umožnila
přijatý recept importovat do lokální databáze (obdobnou funkci ostatně zmiňujete v závěru jako
možnost pro další vývoj).

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny odpovídají tématu práce, jejich použití je v souladu s citační normou.

6. Otázky k obhajobě.
Splňuje návrh Vaší databáze požadavky některé z normálních forem ?
Jakým způsobem je řešena aktualizace receptů při vydání nové verze aplikace ?

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově práci hodnotím známkou velmi dobře.
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