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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Obtížnost zadání je zvýšena kombinací několika technologií a cílů, jmenovitě mobilní zařízení, wearable zařízení a

zpracování textů. Wearable zařízení jsou navíc velice novým typem systému.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo splněno, student navíc nad rámec zadání dovedl systém přes beta verzi a testování s uživateli až do

produkční verze, kterou nyní nabízí na Google Play Store. K této produkční verzi také provedl základní marketing
včetně placeného reklamního kanálu na soc. síti Facebook. 

3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce přesahuje běžný rozsah pro BP, to je však dáno především rozsáhlým zadáním a komplikovanou

problematikou, která je v práci popsána vyčerpávajícím způsobem.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Kapitoly práce na sebe dobře navazují, práce obsahuje vše, co čtenář potřebuje k dobrému porozumění celé

problematiky. Student nezapomněl ani na testování ve všech potřebných aspektech. Snad jen kapitola 5
"Implementace" by v některých částech mohla být mírně stručnější.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typografická úprava a jazyková stránka práce je na nadprůměrné úrovni. V práci se vyskytuje malé množství

překlepů a několik menších nedostatků v typografii.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Zdroje jsou v práci správně citovány a odkazovány. Množství použité literatury je poměrně malé, to však souvisí

se tématem práce, kdy je sice možné používat zdroje týkající se jednotlivých technologií, není však možné využít
zdrojů zabývající se například obohacováním textů písní o akordy (toto je velice neobvyklé a přitom
relevantní téma).

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výsledná aplikace je plně funkční a dobře otestovaná, je již v produkčním nasazení. Aplikace sleduje jak trendy v

moderním UX a designu, tak ve způsobu vývoje a vnitřním členění systému. Jediným nedostatkem je absence
rozsáhlejší dokumentace ve zdrojových kódech.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace má dobrý potenciál prosadit se v Google Play Store, protože řeší zásadní nedostatky jiných podobných

aplikací. Další rozšíření samozřejmě závisí také na marketingu a budoucích vylepšeních aplikace včetně doplnění
rozšiřujících datových zdrojů.

9. Otázky k obhajobě
 Rozeberte problematiku automatického návrhu rytmu na základě videa na YouTube.

Diskutujte způsob realizace výběru z více skladeb přímo na zařízení Android Wear.
Zhodnoťte přínosy testování s uživateli a výstupů z logů aplikace.

10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Práce samotná i aplikace jsou nadprůměrné především komplexním pokrytím celé řešené problematiky a

vysokou dokončeností finálního produktu. Práce dále zabírá poměrně široké spektrum technologií a znalostí
(zpracování textu, design, UX, požadavky moderních wearable zařízení).
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