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1. Assignment complexity less demanding assignment
 Zadání práce bylo méně obtížné s tím, že studentovi byl ponechán prostor pro rozvoj vlastní kreativity.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Zadání práce bylo splněno s tím, že realizační část práce byla oproti zadání mírně rozšířena.
3. Length of technical report in usual extent
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu a v rozumné struktuře.
4. Presentation level of technical report 85 p. (B)
 Prezentační úroveň technické zprávy je dobrá. Práce je psána anglicky, což je třeba zvláště "vyzdvihnout".

Zpráva je dobře srozumitelná a přijatelná pro čtenáře. Drobné výhrady je možno mít k úvodu práce, kde je
poměrně málo místa věnováno účelu práce a motivaci. V kapitolách shrnujících současný stav by bylo bývalo
vhodné uvést účel kapitol a vztah k práci. V popisu vlastní práce postrádám více ukázek skutečného způsobu
použití aplikace a výstupu, například ve formě "use case". Za vyloženě nelogické považuji to, že jediný
"screenshot" kompletní aplikace je uveden v kapitole 4 ("The Visual Side of Application"), ale nic takového není
uvedeno v kapitole 5 (Implementation).

5. Formal aspects of technical report 80 p. (B)
 Po formální stránce je text zprávy poměrně dobrý. Z typografického hlediska však není dobře zpracováno členění

kapitol. Zejména je chybou nerovnoměrně členění kapitol a z toho plynoucí příliš dlouhý obsah práce.
6. Literature usage 80 p. (B)
 Práce obsahuje odkazy na velké množství literatury (51 odkazů). To je samo o sobě dobře, ale je škoda, že velká

většina odkazů je na webové stránky bez uvedení autora, ale i bez uvedení vydavatele, místa a času vydání (čas
citace v tomto případě nepovažuji za dostatečný).

7. Implementation results 95 p. (A)
 Realizační výstup práce je na výborné úrovni. Aplikace přiložená na CD je plně funkční a při jejím užití jsem

nenarazil na žádnou zásadní chybu. Za mírně nepříjemnou skutečnost považuji to, že při vkládání nového
textového pole se toto pole vloží do levého horního rohu vizitky, který je ale při využití barevných vzorů vizitek
"maskován" právě těmito vzory. Zobrazení například ve středu vizitky by bývalo bylo lepší.

8. Utilizability of results
 Výsledek práce je využitelný v praxi a jistě si najde řadu uživatelů.
9. Questions for defence
 1) Jak by se do aplikace přidávalo nové barevné schéma vizitky, případně nový font?2) Umožňuje grafický editor

"zarovnání" objektů na vizitce a/nebo poloh nápisů?3) Jak složité by bylo jednotné generování vizitek stejného
stylu z databáze osob?

10. Total assessment 85 p. very good (B)
 Jedná se o dobrou práci s kvalitním výstupem. Za hlavní silné stránky považuji sepsání v anglickém jazyce a

velmi dobrý realizační výstup. Za slabé stránky považuji nelogičnosti v popisu realizační části práce.

 

In Brno 5. June 2015
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