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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Středně nároční zadání, které staví na stávajícím přehrávači superlectures (SL), na druhé straně jeho zvládnutí

vyžaduje širokou znalost moderních webových technologií, netriviální programování, a důraz na uživatelskou
zkušenost.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Splněno, značné úsilí bylo věnováno provozu na mobilních zařízeních, který není v zadání zmíněn, z tohoto

pohledu se jedná o rozšíření. Aplikace se bez problémů rozjela v IE a má funkcionalitu popsanou v DP, její
ovládání je velmi příjemné a intuitivní. Na dalších zařízeních a prohlížečích jsem netestoval. 

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce není zbytečně "ukecaná", ale důkladně vysvětluje vše, co je potřeba. S jejím rozsahem jsem spokojen.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je jasně strukturovaná a je psaná čtivě, bez zbytečného balastu. Srozumitelnosti textu by v některých

případech (např. při vysvětlování geometrie oken nebo synchronisaci komponent) pomohla schémata.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Formálně je zpráva pěkně zpracována, obrázky jsou dobře popsány. Výsledky měření, uživatelských textů atd.,

by bylo lepší uvádět v tabulkové formě. Jazyková úroveň je slabší, práce obsahuje množství šroubovaných vět,
chybějících čárek (vedlejší věty) a překlepů. Silně doporučuji vyhnout se napříště dlouhým souvětím přes několik
řádků.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce obsahuje reference na literaturu o www programování, což je pro toto zaměření v pořádku. Zdroje zahrnují

řadu knihoven, student prokázal orientaci v těchto zdrojích a schopnost kvalifikovaně posoudit jejich vhodnost
pro cíl práce.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je velmi povedený, aplikace je fungující a bylo provedeno kvalitní uživatelské testování. V práci

bych pouze přivítal informaci o tom, zda byly některé kódy použity z předcházející verze playeru dostupného na
SL, nebo zda je vše nový kód diplomanta.

8. Využitelnost výsledků
 Velmi dobrá využitelnost v systému SL a spřízněných projektech.
9. Otázky k obhajobě
 1. Uveďte, zda Váš player obsahuje kód převzatý ze stávající verze SL a pokud ano, ve kterých

komponentech a cca kolik procent.
2. V závěru práce se příliš nezabýváte možnostmi dalšího vývoje. Zmiňte podle Vás jeden bod, který by stál

za implementaci v krátkém horizontu, a jeden "vzdušný zámek" (v případě neomezených zdrojů a času
na vývoj).

10. Souhrnné hodnocení 82 b. velmi dobře (B)
 Technicky velmi kvalitní DP s dobrou analýzou SotA jak na fakultě, tak ve světě. Práce navazovala na stávající

přehrávač, takže ideový návrh byl k disposici, nicméně byla provedena pečlivá návrhová a programátorská práce
a kvalitní testování. Kvalitu práce snižuje technická zpráva, která je čtivá, ale zaostává na jazykové úrovni.

 

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

 

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