
 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Student: Mlýnek Martin Vedoucí práce: Ing. Radek Vala, Ph.D. 
    
Studijní program: Inženýrská informatika 
Studijní obor: Počítačové a komunikační systémy 
Akademický rok: 2019/2020   
    
Téma diplomové 
práce: 

Nativní Android aplikace s využitím rozšířené reality zobrazující 
informace o zájmových bodech 

 
Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Splnění všech bodů zadání       
2. Vhodnost zvolené metody řešení       
3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       
4. Práce s literaturou a její citace       
5. Úroveň jazykového zpracování        
6. Formální úroveň práce       
7. Kvalita zpracování teoretické části       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Dosažené výsledky práce       
10. Přínos práce a její využití       
11. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
Výsledek kontroly plagiátorství: 

      

Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem menším než 5% shodnosti. Práce není 
plagiát. Shoda byla nalezena pouze v přílohách a to ve standarních souborech projektu mobilní 
aplikace Android. 
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně, F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
B - velmi dobře. 

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Úroveň zpracování jak textu tak praktického výstupu odpovídá standardu tohoto druhu závěrečné 
práce. Student splnil všechny body zadání. Samotná mobilní aplikace mohla z mého hlediska 
nabízet zajímavější a pro uživatele poutavější případ užití, ovšem beru v úvahu zejména fakt, že jde 
především o demonstrační aplikaci ukazující možnosti využití i omezení nativní knihovny ARCore 



 

na platformě Android. Samotný program je tvořen čistě s využitím návrhových vzorů, moderních 
knihoven a nejlepších doporučení. 
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