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Hodnocení vedoucího diplomové práce
Student: Koriťák Jan, Bc.
Téma: Webový přehrávač videa se slajdy a přepisem (id 10617)
Vedoucí: Szőke Igor, Ing., Ph.D., UPGM FIT VUT

1. Informace k zadání
 Práce se zabývá tvorbou pokročilého webového přehrávače záznamů přednášek. Jedná se o refaktoring a

redesign současného přehrávače na superlectures.com. Cílem práce je analyzovat konkurenční přehrávače a
zkusit navrhnout nový tak, aby odpovídal moderním trendům. Z implementačního pohledu je důležitá podpora
fullscreen a mobilních zařízení (malý display).
Náročnost práce spočívá zejména v dobré analýze požadavků, klíčových funkcí, uživatelského rozhraní a robustní
implementace. Dále to je komunikace s uživateli a zapracování zpětné vazby.
Zadání bylo pravděpodobně splněno. Dokončování bylo hektické, a tak není přesný stav vedoucímu znám. 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 pracoval nepravidelně. V zimním semestru pracoval průměrně. V letním semestru se odmlčel, na

konzultaci přišel asi 14 dní před odevzdáním s tím, že se snaží udělat co půjde. Zdůvodnil to nemocí a úvahou, že
práci neodevzdá. Nakonec se rozhodl bojovat a práci dokončit.

4. Aktivita při dokončování
 Student dokončil přehrávač ve značné časové tísni. Některé klíčové funkce byly doplněny těsně před odevzdáním.

Rozpracovaná struktura textové práce byla konzultována. Návrhy na změny byly většinou zapracovány. Finální text
vedoucí neviděl.

5. Publikační činnost, ocenění
 Není.
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Kladně hodnotím samostatnost. Student dokončil většinu díla a funkcí samostatně. Negativně musím hodnotit

nepravidelné konzultování a výpadek během letního semestru. Student mohl své rozhodnutí oznámit včas
vedoucímu. Odevzdání bylo hektické a nebylo zcela pod kontrolou jak studenta, tak vedoucího.

 

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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