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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání hodnotím jako průměrně obtížné. Práce se zvukem sice není obvyklou součástí bakalářského studia, pro

klíčové operace byl ovšem využíván externí nástroj.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno a dle předpokladu byla výsledná aplikace úspěšně otestována v rámci soutěže v dabingu.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce na první pohled splňuje obvyklý rozsah, po otevření ovšem čtenář nalezne velké množství prázdných míst

či podkapitoly zbytečně začínajících na nové stránce. Výsledek pak působí snahou práci natahovat.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce je velmi přehledná, ovšem působí především jako pěkně psaná uživatelská příručka. Analýza problému a

stávajících řešení je velmi stručná a slabá. Chybí zdůvodnění, proč byla navržena právě takováto aplikace a v
čem je její výhoda či nevýhoda oproti jiným možným řešením, proč byla zvolena takováto grafická podoba či
ovládání a nikoli jiné apod.

5. Formální úprava technické zprávy 63 b. (D)
 Práce je pěkně vysázena, obsahuje ovšem značné množství drobných chyb, jejichž oprava by nevyžadovala o

mnoho více než použití některého z automatických nástrojů či zapojení jiné osoby. V tomto působí práce velmi
uspěchaně.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce s literaturou je korektní ovšem poměrně slabá.
7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Výsledkem práce je nástroj umožňující velmi snadný dabing videa a úpravu výsledku. Nástroj je přehledný a plně

funkční a byl úspěšně otestován v soutěži v dabingu, kde se setkal s kladným ohlasem a počítá se s jeho
tentokrát již ostrým použitím v rámci následujícího ročníku.

8. Využitelnost výsledků
 Nástroj byl využit v soutěži v dabingu a na základě obdržené zpětné vazby bude dále vylepšován pro nasazení

do soutěže v příštích letech.
9. Otázky k obhajobě
 Z jakého důvodu nebylo vhodným řešením použití C++ v části aplikace?

Uvádíte, že při konání soutěže v dabingu nebylo možné z důvodu použitého hardware využít podporu
práce s více zvukovými stopami. Jak by se dal tento problém řešit?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Výsledná aplikace splnila zadání a byla úspěšně použita v rámci soutěže v dabingu, kde se počítá s jejím dalším

využitím i v budoucnu. Nástroj je velmi intuitivní a uživatelsky přívětivý, přitom dobře fungující. Výstup práce
hodnotím jako lehce nadprůměrně zdařilý. Závěrečná zpráva ovšem působí ukvapeně a obsahuje řadu
nedostatků. Celkově proto navrhuji průměrné hodnocení.
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