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1. Assignment complexity average assignment
 
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report within minimum requirements
 Technická zpráva svým rozsahem, tak jak je, je v obvyklém rozmezí. Když však odstraníme zbytečné partie

(zejména některé obrázky), dostaneme se, podle mě na dolní limit (ale nemám to nijak změřeno, že...).
4. Presentation level of technical report 60 p. (D)
 Kapitoly na sebe navazují, nicméně ne vše obsaženo v textu je pro čtenáře přínosné a vše je pochopitelné

(partie, kde jen těžko se lze dovozovat, co to má znamenat, co je sdělení). Typicky detaily přípojných bodů
(endpoints), pasáže textu str. 31-32, apod.

5. Formal aspects of technical report 60 p. (D)
 Po formální stránce práce obsahuje typografické prohřešky (např. název kapitoly 4, rovnice 3.9 - 3.11), také

prohřešky stran odkazů (odkaz 5, bez toho, co to je, zda kapitola, obrázek, definice....), a co mohu posoudit
jazykově, tak se vyskytuje také řada prohřešků (práce psaná anglicky).

6. Literature usage 80 p. (B)
 Počet i výběr zdrojů je relevantní, jsou referencovány. Avšak jejich uvedení  (např. zdroje 9,10) je někdy docela

chudé.
7. Implementation results 50 p. (E)
 Realizační výstup mi byl předveden, je funkční, tak jak byl navržen - to je asi jediná kladná věc na řešení,

propracovaná architektura a návrh (i když popis v textu v tomto směru není příliš návodný). Bohužel zdrojové
kódy na CD lze těžko dohledat (jsou to zdrojové kódy studenta?, jsou generované?, pokud ano z čeho?), neboť
v tom, co jsem "nějak" objevil a namátkou se podíval, jsem nenašel ani hlavičku se jménem autora, ani komentář.
Aplikace mi přijde funkční, avšak z uživatelského pohledu na půl cesty - má potenciál ukázat mnohem více, než
teď umí.

8. Utilizability of results
 Kompilační práce.
9. Questions for defence
 -
10. Total assessment 60 p. satisfactory (D)
 Klady práce - psána anglicky, zveřejněna, propracovaný návrh aplikace, který využívá řadu nástrojů. Zápory

práce - text na nízké úrovni (obsahově i formálně), nekomentované zdrojové kódy. Zápory práce považuji za
dosti závažné, neboť jsou na první pohled patrné, takže klady je nemohou vyvážit.

  
In Brno 30. May 2019

  .................................
signature
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