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Bakalářská práce Daniela Šráma se týká vývoje aplikací na platformě Unicorn Universe, konkrétně

představuje apIikaci pro podporu procesů lékařských zaÍízeni týkajících se evidence a objednávání

pacientů.

V teoretické části autor představuje základni myšlenky společnosti Unicorn, a.s., zejména platformu

Unicorn Universe, na které jsou v této společnosti vyvíjeny veškeré apIikace. Vysvětluje specifické
pojmy, které jsou důležité pro pochopení procesů v popisovaném prostředí. V závěru této části
porovnává metodiku společnosti s běžně vyuŽívanou metodikou agilního přístupu k vývoji aplikací.

Tato ěást je zpracována přehledně, autor však občas používá specifické pojmy, které v textu bliže

nevysvětluje a pro čtenáře nezasvěceného do procesů Unicorn Universe by tato část mohla být hůře

pochopitelná. Pro získání cetkového obrazu o Unicorn Universe je však vysvětlení dostačujíci.

V praktické části práce se autor jiŽ věnuje samotné aplikaci, na které popisuje základní principy a

procesy vývoje apIikací ve společnosti Unicorn, a's. Jednotlivé kroky návrhu a vývoje aplikace jsou

detailně popsány, autor také uvádí některá pouŽitá technologická řešení. Pomocí obrázků je

zachycen i vzhled apIikace a podrobně jsou popsány zásadní části apIikace a funkčnosti, které

poskytuje. Praktická ěást je zpracována velmi dobře, nemám zásadních výtek.

V závěrečné části práce autor hodnoti přínos vyvíjené apIikaci a nastiňuje, jaké jsou pIány do

budoucna.

Práce splniIa stanovené cíle, doporučujiji k obhajobě.
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