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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah práce je mezi minimálními požadavky a obvyklým rozmezím. Vzhledem k charakteru práce je rozsah

naprosto dostačující.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je vhodně členěna, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a mají dostatečný rozsah.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Dojem z dobře napsané práce kazí několik chyb.

K typografické úpravě mám dvě připomínky: Na některé obrázky není číslovaný odkaz z textu, ale pouze uvedeno
"na následujícím obrázku", někdy odkaz chybí úplně. Vkládání obrázku do textu má za následek krátké části textu
na konci nebo začátku stránky, případně mezi obrázky. Ve třech případech na konci stránky zbyl pouze řádek
textu, z toho se jednou jednalo o nadpis (str. 8).

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce cituje převážně zdroje zaměřené na tvorbu uživatelských rozhraní.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup hodnotím nadprůměrně vzhledem k jeho propracovanosti. Aplikace byla navrhována a řešena

tak, aby byla uživatelsky přívětivá. Výsledná aplikace byla zpřístupněna v Google play obchodu a má již několik
desítek stažení.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je implementačního charakteru. Již zadání práce počítalo se zveřejněním výsledné aplikace, takže může

být široce využívána v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 1. Šlo by načítání příkladů použití řešit ještě před uživatelským pokynem (kliknutím na danou překladovou

variantu)? Uveďte výhody a nevýhody takového řešení.
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Práci hodnotím nadprůměrně vzhledem k propracovanosti výsledné aplikace která je přístupná veřejnosti.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................

podpis
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