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1. Informace k zadání
 Práce navazuje na bakalářskou práci Ing. Macháčka. Hlavním cílem práce bylo detailně nastudovat existující editor

anotací a dobré zvyklosti při tvorbě uživatelských rozhraní, identifikovat problémy současného řešení a navrhnout
a implementovat opravy pro zvýšení uživatelské přívětivosti nástroje. Zadání bylo obtížnější v nastudování
současného řešení, identifikaci problematických částí a vyhodnocení výsledného řešení, které vyžaduje práci
s uživateli. Zadání bylo splněno.

2. Práce s literaturou
 Studentka samostatně aktivně vyhledávala relevantní literaturu i elektronické zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Studentka byla aktivní v průběhu obou semestrů. V zimním semestru se věnovala převážně studijní fázi a návrhu,

v průběhu letního semestru se pak věnovala implementaci a vyhodnocení. V zimním semestru pravidelně
konzultovala nejasnosti i dosažené výsledky, v letním semestru pravidelně zasílala detailní zprávy o prováděné
činnosti, ale konzultace neprobíhaly. Experimenty provedené v rámci testování nebyly konzultovány (až jejich popis
v technické zprávě).

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena ve velmi malém předstihu. Text práce byl řádně konzultován a veškeré připomínky byly

zapracovány. Výsledná implementace konzultována nebyla, ale odpovídá detailnímu návrhu, který byl řádně
konzultován.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Studentka samostatně aktivně pracovala v průběhu obou semestrů. V průběhu zimního semestru pravidelně

konzultovala nejasnosti i dosažené výsledky, v letním semestru zasílala detailní zprávy o činnosti. Vzhledem
k nedostatku času při dokončování nebyly některé finální fáze práce konzultovány, ale i přes to jsem s výsledkem
spokojen. Proto práci hodnotím stupněm B.

 

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

 

V Brně dne: 24. května 2017
.................................

podpis
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