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Vlastní text: 

 

Cílem diplomové práce pana Čečila bylo zmapovat existující softwarové frameworky pro multiplatformní vývoj aplikací pro chytré 
telefony a podobná mobilní zařízení, provést srovnání těchto frameworků a s pomocí nejvhodnějšího frameworku naimplementovat 
modelovou mobilní aplikaci, na které by bylo možné zdokumentovat praktická úskalí takového vývoje. Práce v sobě tedy kombinuje 
tři obvyklé typy diplomových prací: rešeršní, srovnávací a implementační. Z čistě formálního hlediska autor skutečně všechny tři 
aspekty práce naplnil, ovšem největší problém práce je ten, že ve všech třech aspektech práce poněkud zaostává za očekáváním 
čtenáře. 

 

V úvodu textu autor rozumně vymezuje cíl rešerše multiplatformních frameworků na platformy Android, iOS a Windows Phone, které 
pokrývají drtivou většinu trhu, a popisuje také základní principy nativního vývoje pro tyto tři platformy. Dále text obsahuje popis 
frameworků Apache Cordova a Xamarin. Tím je výčet frameworků bohužel prakticky ukončen, přestože triviální hledání na webu 
prozradí, že dalších frameworků existuje celá řada. Není jistě chybou autora práce, že framework Xamarin trhu naprosto dominuje, 
ale čtenář by v rešeršní části textu jistě ocenil přinejmenším systematické zmapování a klasifikaci většího množství existujících 
frameworků a stručné uvedení jejich specifik (např. engine Unity3D jako příklad frameworku pro vývoj multiplatformních her atd.). 

 

Podobně nevýrazně působí i srovnání obou uvedených frameworků z hlediska reálné použitelnosti. Text působí dojmem, že autor 
od začátku neomylně cílil na framework Xamarin (což není samo o sobě špatně) a srovnání s Cordovou provedl jen jako formalitu. 
Myslím si, že mnohem účelnější a hodnotnější by bylo srovnávat vývoj modelové mobilní aplikace pomocí Xamarinu a vývoj stejné 
aplikace nativně na cílových platformách. Takové srovnání by už nebylo „bezzubé“ a skutečně by čtenáři mohlo odpovědět na 
otázky toho typu, kdy se vyplatí využít multiplatformní framework a kdy se naopak vyplatí aplikaci vyvinout paralelně nativně pro více 
platforem. 

 

Nepochybně největší klad a přínos práce představují pasáže textu, které popisují architektonická rozhodnutí a praktická úskalí při 
vývoji aplikace nad Xamarinem. Tyto pasáže textu mohou skutečně pomoci dalším programátorům a bylo by vhodné je zpracovat 
třeba jako veřejně dostupný tutorial. Samotná modelová aplikace je funkční na všech třech cílových platformách a dá se spekulovat, 
že by mohla být pro někoho skutečně i prakticky použitelná. 

 

Naopak z programátorského hlediska je předložená implementace problematická. Není vůbec snadné určit přesný rozsah kódu 
vytvořeného autorem a vůbec rozlišit kód napsaný autorem od kódu třetích osob či kódu automaticky generovaného, protože 
v příloze práce je jen snapshot zdrojového stromu bez historie změn (pravděpodobný rozsah je asi 10 až 18 tisíc SLOC). Úroveň 
komentářů v kódu je velmi mizerná a veškerá programátorská dokumentace se omezuje na příslušné pasáže v samotném textu 
práce, které však orientaci ve zdrojovém stromě pomáhají jen minimálně. 

 

Závěrem lze tedy říci, že práce obsahuje některé zajímavé poznatky a v součtu dosáhne na hranici obhajitelnosti, přesto je pro 
čtenáře spíše zklamáním. Pro srovnání lze použít například diplomovou práci Ondřeje Kunce (vedoucí Jan Kofroň) s názvem 
Multiplatformní mobilní aplikace databázového systému Matylda (práce byla odevzdána ke stejnému termínu obhajoby jako práce 
pana Čečila), která se s velmi podobným zadáním vypořádala mnohem lépe jak po stránce textové, tak implementační. 

 

 

Doporučení k obhajobě: 

 

Přes výše uvedené výhrady a přes celkové rozpačité vyznění text diplomové práce stále ještě dostatečně prokazuje autorův vhled 
do předmětné problematiky a programátorské schopnosti. Proto práci doporučuji k obhajobě. 
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