
1 / 2 

Posudek bakalářské práce 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

Autor práce Marek Lisý 

Název práce Mobilní aplikace Léková Encyklopedie 

Rok odevzdání 2016 

Studijní program Informatika Studijní obor Softwarové a datové inženýrství 

 

Autor posudku RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Role Oponent 

Pracoviště KSI MFF UK 

 

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   Jedná se o zdařilou mobilní aplikaci, která si své uživatele jistě najde. Pokud by 

byla v budoucnu rozšířena i o další funkcionalitu (z níž některá je zmiňovaná i v motivaci na 

úvod práce), jako je dohledávání léků se stejným složením, podobným složením, se stejnými 

indikacemi, případně bez konkrétních kontraindikací, její použitelnost by ještě vzrostla. Jako 

ideální rozšíření do budoucnosti by mohla vzniknout možnost uložit do mobilu seznam 

vlastníkem používaných léků a diagnóz, takže by aplikace mohla rovnou upozorňovat na 

nekompatibilitu daného léku (s již používanými léky, s diagnózami) a nabízet náhradu. 

 

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   Text práce je dobře strukturovaný. Pouze v případě programátosrké dokumentace 

bych si dovedl představit podrobnější popis, který by vedl více do hloubky. Pokud by 

programátor chtěl změnit nebo rozšířit proces transformace dat, musel by pravděpodobně 

studovat přímo zdrojové kódy aplikace. 
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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   Aplikace se jednoduše ovládá a je přehledná a intuitivní. Bohatost informací 

závisí na úplnosti zdrojových dat, která měl autor k dispozici již v předzpracované 

integrované podobě. To, že místy jsou texty pouze v angličtině, nebo nejsou dostupné, je tedy 

pravděpodobně dané nedostatkem vstupních dat, nikoli nedostatkem aplikace. Aplikace se 

chová stabilně, a vypořádá se i s výpadkem spojení. Bez Wi-Fi nebo mobilních dat je však 

funkce omezena pouze na samotné vyhledávání. Je otázka, zda by v budoucnu nebylo vhodné 

udržovat lokálně data z naposledy navštívených nebo oblíbených stránek, aby byly příbalové 

letáky k používaným lékům a podobně k dispozici i bez připojení. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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