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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Rozsah práce je přibližně 41 normostran (30 normostran textu a 11 normostran obrázků, grafů, screenshotů

apod.).
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentačnní úroveň technické zprávy je na dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. U

našeptávání celého záznamu bych očekával podrobnější popis, jak jsou jednotlivé záznamy vyhledávány /
nabízeny. Z testování nejsou přiloženy žádné protokoly.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typografická i jazyková stránka práce je na vysoké úrovni. Práce obsahuje jen několik drobných překlepů. U

jednoho grafu chybí jednotka na ose času.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce s literaturou je na dobré úrovni. Očekával bych více knižních pramenů a odkazů na relevantní články.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výsledný produkt, který je součástí webové aplikace DEMoS je plně funkční a umožňuje uživateli záznam snáze

a rychleji přepsat.
8. Využitelnost výsledků
 Práce je součástí webové aplikace DEMoS, která je součástí projektu TAČR a v budoucnu bude veřejně

dostupná.
9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem jsou vybírány a řazeny jednotlivá slova při našeptávání?

Jakým způsobem jsou vybírány a řazeny celé záznamy při našeptávání?
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Práce implementuje podpůrný mechanismus pro vyplňování formuláře pro přepis matrik v aplikaci DEMoS.

Lepšímu hodnocení práce brání nesplnění požadovaného rozsahu práce (některé části by mohly být podrobnější;
na druhou stranu nic opravdu zásadního v práci nechybí) a nedostatečně popsaná metodika a výstupy testování.
Proto hodnotím pouze 60/D.

 

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

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Žák Marek, Ing.
oponent
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