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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat prototyp aplikace, která by 

umožnila uživateli jednoduché a intuitivní monitorování přijaté potravy s ohledem na 

životosprávu. Autor se zaměřil především na části aplikace, které ve stávajících aplikacích 

podobného typu chybí, nebo nejsou dostatečně dopracované. Jídelníček tak může být 

průběžně upravován dle reálného příjmu potravy tak, aby uživatel nemusel předem daný 

jídelníček striktně dodržovat, a přesto v rámci možností dodržel požadované množsví kalorií a 

dalších složek potravy. Za přínosné považuji zapracování možností zohledňovat v aplikaci 

nabídky restaurací, a zohlednit jimi nabízená jídla a jejich nutriční hodnoty v aplikaci. V této 

oblasti autor předstihl dobu minimálně co se České republiky a jejího okolí týká. Potřebná 

data o jídlech na jídelníčcích restaurací a fast-foodů jsou v současné době k dispozici 

především v USA. Ukazuje však, že v případě rozšíření těchto informací i do zdejších 

restaurací by tato data mohla být s výhodou využívána. 
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☒ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☐ ☐ 

Analýza ☒ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Kladně hodnotím šíři záběru, kterou autor věnoval analýze možností, kterou by 

tento typ aplikací mohl nabízet a v současnosti nabízí, stejně jako potřebě dat, nutných 

k realizaci a možnostem, jak taková data získat.  

 

Z hlediska formální úpravy mám jedinou výhradu, a tou je používání ne zcela formálních 

obratů jako například „Takto získané dáta vo formáte JSON sme si zlepili dohromady“. Jinak 

je práce správně strukturovaná, a popisuje v rozumné míře nejen analýzu problematiky, ale i 

z ní vycházející specifikaci aplikace, její design a implementaci. 

 

Výsledná aplikace je prototypem, zcela podle požadavků. To autorovi umožnilo soustředit se 

na ty části aplikace, které z analýzy vyšly jako důležité, a přitom málo nebo vůbec 

podporované ve stávajících řešeních. Výsledné dílo tak není jen další implementací již 

existujících aplikací, ale ve vybrané oblasti je předčí. To nabízí potenciál aplikaci v budoucnu 

doplnit o lepší implementaci zbývajících částí, nebo naopak tyto myšlenky a algoritmy doplnit 

do jiných dostupných řešení. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Domnívám se, že aplikace svým návrhem a zpracováním odpovídá požadavkům, 

kladeným na bakalářské práce. Výsledné programové dílo je stabilní, a prototyp dobře 

ukazuje možnosti, jaké restauračním řetězcům na jedné straně může přinést větší důraz na 

zveřejňování informací o nabízených pokrmech, a nutričním asistentům na straně druhé 

propojení s těmito datovými zdroji.  

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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