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1. Informace k zadání
 Jednalo se o "firemní" téma, kdy student měl za úkol provést průzkum trhu s mobilními aplikacemi pro podporu

velkých vědeckých konferencí. Výzkumná skupina Speech@FIT bude v Brně hostovat Interspeech 2021 pro asi
2000 návštěvníků. Cílem práce tedy bylo pomoci nám se v tomto tématu zorientovat. Jako vedlejší produkt se měl
student pokusit podobnou aplikaci navrhnout a implementovat (bez ambicí ji komerčně nasadit). Obtížnost tématu
vidím v nutnosti projít celý cyklus návrhu mobilní aplikace. Student musel provést průzkum trhu, komunikovat
s možnými uživateli, provést návrh, implementovat a následně otestovat aplikaci. S dosaženými výsledky jsem
velmi spokojen. Máme jasnou představu o potřebných funkcích aplikace. Dále to, co student vytvořil lze považovat
za velmi dobrý demonstrátor.

2. Práce s literaturou
 Student postupoval při získávání literatury a znalostí aktivně a  samostatně. Nastudoval prameny, které mu byly

doporučeny. Další získal samostatně. Aktivně pracoval s uživateli a získával od nich jejich názor a zpětnou vazbu.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student pracoval aktivně, samostatně a průběžně. Reflektoval naše návrhy a potřeby. Na konzultace chodil

pravidelně jednou za 2-3 týdny. Vždy prezentoval dosažené cíle a diskutoval další kroky při řešení. Práci měl dobře
rozvrženou. Nebyla znát časová tíseň.

4. Aktivita při dokončování
 Konzultace před odevzdáním byly jednou za 14 dní. Rozpracovaný text byl ke kontrole odevzdán více než měsíc

před termínem. Text byl v dobrém stavu. Bylo doporučeno několik změn ve struktuře a doplnění některých sekcí.
Celkově byla práce dokončena bez stresu a v čas. Bohužel výsledné testování muselo být přesunuto do
bezkontaktní roviny z důvodů COVID. To vedlo k menšímu množství testerů a jiné metodologii než bylo původně
zamýšleno.

5. Publikační činnost, ocenění
 Aplikace je dostupná pro mobilní telefony Android, nicméně se jedná spíš o demonstrátor.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Studentův aktivní přístup, píli a samostatnost hodnotím velmi dobře. Výsledkem je funkční demonstrátor a závěr,

co vše by měla obsahovat dobrá mobilní aplikace pro vědecké konference. Celkově probíhala práce hladce. Lehce
negativně hodnotím občasné zaseknutí a nutnost postrčit studenta k dalšímu kroku, aby nedošlo k zbytečnému
zdržení.

 

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

  
V Brně dne: 16. června 2020

 Szőke Igor, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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