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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější kvůli šíři zpracovávané problematiky ke keté se student ve své práci dostal.

Student vytvořil systém pro jednoduchou správu elektronických knih a jejich export pro různé čtečky.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Byly splněny všechny body zadání
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce je poměrně obsáhlá (47 stran), ale neobsahuje hluchá místa a všechny části souvisí s řešenou

problematikou.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Části na sebe logicky navazují, práce je klasicky strukturovaná. Některé části jsou až příliš technické a pro

člověka neseznámeného s problematikou špatně pochopitelné.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Velmi dobrý dojem z práce kazí několik překlepů a drobných chyb. Někdy též zbytečné odkazování se na dřívější

sekci místo zopakování informace, nebo poznámky pod čarou které by mohli být uvedeny v textu.

Ačkoli se autor vyhýbá anglickým slovům, "workflow" zůstalo. I toto má určitě český ekvivalent.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Výběr studijních pramenů odpovídá rozsahu řešené problematiky.

Autor prostudoval existující řešení, problémy se snažil řešit různými způsoby a vybrat ten nejvhodnější.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výsledný projekt je funkční a umožňuje tvorbu a správu elektronických knih. Student plánuje práci rozšířit a

nabídnout k užívání veřejnosti.
8. Využitelnost výsledků
 Práce je využitelná v praxi. Student pracuje v nakladatelství na převodu knih do elektronické podoby a tento

projekt mu již usnadňuje a zrychluje práci. Projekt může být užitečný pro autory specifických žánrů s malou
čtenářskou základnou, kteří mají problém s vydáváním tištěných knih.

9. Otázky k obhajobě
 Co je potřeba udělat pro podporu nové čtečky/aplikace?

Jak náročné je zprovoznění stávajícího nástroje pro IT laika?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Navrhuji nadprůměrné hodnocení zejména kvůli rozsahu projektu a kvalitě zpracování.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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