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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo navrhnout a implementovat nástroj pro komunikaci s osobami s mentálním postižením. Zadání

považuji za náročnější s ohledem na řešenou problematiku, kde se musel student seznámit s oblastí speciální
pedagogiky a provádět uživatelské testování v prostředí osob s mentálním postižením.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech, navíc byla implementována možnost sdílení katalogů.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah vlastního textu je v obvyklém rozmezí. Práce je doplněna přílohami, které obsahují uživatelské příručky

pro obě implementované části, tj. i-CT framework a aplikaci ANO/NE.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Prezentační úroveň práce má výbornou úroveň, kapitoly jasně popisují řešenou problematiku a plynule na sebe

navazují. Úvodní části (k. 2-4) jsou zpracovány velmi důkladně a odrážejí aktuální stav v řešené problematice.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po jazykové stránce nemám k prácí výtky, typograficky je na velmi dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Výběr studijních pramenů zcela odpovídá tématu práce, student jasně odlišuje převzaté prvky od svého řešení.

Rozsah zdrojů je možná až příliš velký, nicméně všechny zdroje jsou využity a korektně citovány. Větší část
zdrojů pokrývá právě úvodní část práce. V textu se zbytečně opakují reference na stejný zdroj, např. v k. 2.3.4
jsou tři odstavce, které se věnují stejnému systému Makaton, a v každém odstavci je uvedena reference na
tentýž zdroj.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je plně funkční a odpovídá požadavkům zadání. Navíc je implementována možnost sdílení

katalogů. Aplikace běží na dvou platformách (Android, iOS), silnou stránkou realizace je jednoduchá
rozšiřitelnost aplikace pro obě platformy.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce jsou přímo použitelné v komunitě pečující o mentálně postižené lidi.
9. Otázky k obhajobě
 1. Na s. 17 uvádíte, že postupy zamezující uživateli opuštění aplikace mohou být zneužity autory škodlivých

aplikací. Vysvětlete.
2. V práci uvádíte srovnání vaší aplikace s jinými podobnými aplikacemi z hlediska jejich vlastností. Provedl

jste i srovnání z uživatelského hlediska?
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Zásadním přínosem je vytvoření funkčního frameworku, který je jednoduše rozšiřitelný a volně dostupný jako

open source. Využitím rámce pro vývoj multiplatformních mobilních aplikací je možné jednoduchým způsobem
spravovat aplikaci na různých platformách. Práce je kvalitně zpracované plnohodnotné inženýrské dílo s
přesahem do specifické oblasti použití. Navrhuji hodnocení stupněm A/95.

 

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

 

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

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

