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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Práce je především studijního charakteru s přímočarou a ne příliš obtížnou aplikací poznatků v praxi.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno bez rozšíření.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Technická zpráva je v obvyklém rozmezí minimálního počtu stran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Technická zpráva je dobře logicky strukturovaná, pro čtenáře čtivá a kapitoly na sebe logicky navazují. Samotná

kapitola o typografických pravidlech by dle mého názoru měla být obsáhlejší.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Bez připomínek. Po jazykové i typografické stránce se práce jeví v pořádku.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Student uvádí v práci 42 studijních zdrojů, většinou elektronických, které jsou v práci dostatečně citovány.

Doporučil bych více používat knižní a časopisecké zdroje.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Programový výstup práce je lehce ovladatelný. Svým obsahem plní bod 2 zadání této práce. Ovšem některé

netradiční vstupy nebyly ošetřeny a v daných případech snižují užitečnost aplikace, např. příliš dlouhé zadané
údaje v kombinaci s nevhodnou šablonou, či pád aplikace při použití emotikonů na mobilních zařízeních.

8. Využitelnost výsledků
 Práce představuje souhrn existujících materiálů a nepřináší nové poznatky. Je použitelná jako rychlá příručka pro

tvorbu generátoru vizitek. 
9. Otázky k obhajobě
 V analýze dostupných programů a v kapitole o pokračování projektu zmiňujete možnost nahrání loga. Z

jakých důvodů nebyla tato funkce implementována přímo do současné práce? Jak byste řešil případné
typografické konflikty barevnosti loga a zvolené šablony/designu?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Práce má jako soubor existujících znalostí celkově dobrou prezentační úroveň. Nedostatky v realizační části v

kombinaci s celkově nenáročným zadáním hodnotím jako průměrné.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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