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1. Informace k zadání
 Práce se zabývá tvorbou slovníkové mobilní aplikace s reálnými příklady použití slov ve větách. Cílem je vytvořit

intuitivní aplikaci se snadným ovládáním, která umožní vyhledávat slova, jejich překlady a příklady výskytů ve
větách.
Náročnost práce spočívá zejména v dobré analýze požadavků, klíčových funkcí, uživatelského rozhraní a API
rozhraní webové slovníkové služby. Dále to je komunikace s uživateli a zapracování zpětné vazby.
Zadání bylo splněno. Práce nenavazuje na jiné projekty na FIT.

2. Práce s literaturou
 Student postupoval při získávání literatury a znalostí aktivně a samostatně. Nastudoval prameny, které mu byly

doporučeny. Sám si našel další potřebné zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student si práci dobře rozvrhl, pracoval aktivně a průběžně. Na konzultace docházel pravidelně. Byl připraven a

ukázal pokrok při řešení. Diskutoval s vedoucím další postup při řešení práce. Vedoucí pouze udával směr, kudy jít.
Návrhy a poznámky k aplikaci student reflektoval. První verzi aplikace měl hotovou v únoru.

4. Aktivita při dokončování
 Student dokončil aplikaci v dostatečném předstihu, takže během odevzdávání byla již publikována. Struktura

textové práce byla konzultována. Návrhy na změny byly do finálního textu zapracovány. Dokončování textu nebylo
v časové tísni.

5. Publikační činnost, ocenění
 Aplikace je publikována v Google Play.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Kladně hodnotím samostatnost a proaktivnost. První verze aplikace byla hotova a publikována včas. Student měl

dostatek času na úpravy a přidávání funkcí. Reflektoval návrhy na změny a též přicházel s vlastními nápady.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2016
.................................

podpis
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