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1. Informace k zadání
 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat mobilní aplikaci určenou pro správu tvorby hudební

skupiny. Práce vznikla pro potřeby hudební skupiny InsaneTV, jejíž členem je autor této práce.

Stěžejním úkolem práce bylo vytvořit grafický editor tabulatury (speciální zápis not), který umožní snadný zápis
hudebních nápadů během zkoušek kapely. Pro splnění práce bylo nutné mít dobré znalosti hudební teorie,
platformy Android a návrhu uživatelsky přívětivých rozhraní. Důraz musel být kladen na rychlost vykreslování
obsáhlých tabulatur. Student musel dále dobře porozumět potřebám jednotlivých členů kapely hrajících na různé
hudební nástroje s ohledem na možné využití aplikace v jiných kapelách. Aplikaci se podařilo úspěšně
implementovat a publikovat prostřednictvím služby Google Play. Dosažené výsledky hodnotím jako přiměřené
danému zadání.

2. Práce s literaturou
 Student řádně prostudoval doporučenou literaturu. Mimo to si aktivně dohledával další zdroje týkající se především

hudební teorie.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student podával průběžná hlášení o stavu práce v dohodnutých intervalech. Na konzultace chodil řádně připraven.

Výstupy práce byly průběžně ověřovány s potřebami hudební skupiny InsaneTV.
4. Aktivita při dokončování
 Vzhledem k dobré aktivitě během celého akademického roku byla práce dokončena s rozumnou rezervou pro

konzultaci výsledků.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Nápad vytvořit tuto aplikaci vzešel od studenta. Tomu odpovídala i jeho motivace. Ke svému tématu přistupoval

velice aktivně a se zájmem. Práci dobře reflektoval s požadavky členů hudební skupiny, jejíž členem je. Navrhuji
hodnocení stupněm A.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 31. května 2017
.................................

podpis
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