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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Autor práce si dal za cíl vytvořit aplikaci, která pomůže uživateli zlepšit jeho životní správu,
ve formě pečlivě sestaveného jídelníčku na míru a plánu fyzického cvičení. Uživatel má možnost
si vybrat jeden ze tří plánů (redukční, optimální, sportovní) a aplikace automaticky sestaví
jídelníček s důrazem na správnou distribuci makro-nutrientů, skládající se ze zdravých potravin
a mající stanovenou energetickou hodnotu. Řešení práce považuji za velmi zdařilé.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Text práce je srozumitelný a dobře strukturovaný. Autor si dal velmi záležet na analýze pro-
blému sestavení jídelníčku. Povedlo se mu úspěšně navrhnout algoritmus, který dokáže sestavit
jídelníček v závislosti na požadavcích uživatele (jeho antropometrických údajích a potravinových
alergiích), i přesto, že optimální jídelníček nemusí existovat. Analýza technických požadavků
aplikace je také dobrá. Autorovi se daří dobře zdůvodňovat jednotlivá rozhodnutí.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Součástí práce je implementace webové aplikace, ve které se uživatel může podívat na svůj
výživový plán, případně si jej může vyexportovat jako kalendář ve formátu ics. Autor si dal
velmi záležet na tom, aby kód aplikace byl přehledný a proto je aplikace rozvržena do několika
samostatných projektů. Díky tomu je možné se velmi dobře orientovat v kódu. Aplikace vypadá
profesionálně a splňuje všechny požadavky, které jsou v dnešní době kladeny na webové aplikace
(responzivní design, SSL, podpora vícejazyčnosti). Součástí práce je také popis, jak provést
deploy aplikace jako docker kontejner. Implementaci považuji za velmi kvalitní.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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