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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Obtížné zadání zadané z průmyslu, vyžadovalo pochopení množství standardů pro ovládání zvukových zařízení 

a značnou praxi s různými programátorksými technikami.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Podle mého názoru velice kvalitní práce, která nejprve podává přehled zařízení a standardů pro jejich ovládání,

definuje požadavky uživatele, postupuje objektovým návrhem a pak vlastní implementací. Velký důraz je kladen
na příjemé uživatelské rozhraní pro profesionální uživatele, všechny koncepty i detaily UI jsou velmi pěkně
zdůvodněny. Postrádám ale část testování - pokud byl výsledný SW testován, bylo by dobré napsat jakým
způsobem (komponentní testy, systémové testy, uživatelské testování) a s jakými výsledky.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce obsahuje informace potřebné k pochopení, používání a případnému dalšímu rozšiřování systému.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Výborná logická struktura, části na sebe navazují a práce obsahuje jen relevantní informace, ne zbytečné

"blabla". Velký prostor je věnován obj. návrhu a UI, což považuji za velmi důležité. V některých případech (např.
sekce 7.4) bych doporučoval uvádění více příkladů - pro čtenáře, který nepracuje denně ve studiu, je někdy
obtížné představit si, k čemu by které funkce mohly sloužit.

5. Formální úprava technické zprávy 100 b. (A)
 Výborná úprava a především výtečná jazyková úroveň a pečlivá editorská práce. V celé DP jsem nenašel jediný

překlep či gramatickou chybu, což se mi na FIT snad ještě nestalo. Obrázky jsou kvalitně provedené a velmi
informativní.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce je založena především na dokumentech fy DISK Multimedia a materiálech společnosti Apple, vzhledem ke

směřování práce je tento výběr v pořádku.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Funkční SW podporující několik formátů komunikace se zařízeními, promyšlenou funkcionalitou a UI. Plný počet

bodů nedávám kvůli chybějícím údajům o testování.
8. Využitelnost výsledků
 Okamžitá využitelnost v práci s profesionální audio-technikou, využití zadavatelem, fou DISK Multimedia.
9. Otázky k obhajobě
 Uveďte příklad použití Vašeho SW při studiové práci nebo živém hraní.

Uveďte, jakým způsobem byl SW testován a jaké byly výsledky.
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Velmi pěkná práce ve spolupráci s průmyslovým partnerem, kvalitní SW dílo od analýzy požadavků a

současných řešení, přes objektový návrh až po implementaci. Příkladná technická zpráva.

 

V Brně dne: 12. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

