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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo seznámení se problematikou vývoje aplikací pro potřeby speciální pedagogiky a osob s

mentálním postižením. Touto oblastí se již několik let na FIT zabývá neformální výzkumný projekt tzv. "počítačové
terapie" v rámci něhož byly v odborných publikacích prezentovány návrhové principy pro zkvalitnění vývoje a
zvýšení použitelnosti u nových aplikací. Student se seznámil s výsledky dosavadního výzkumu a na jejich základě
provedl vytvoření vhodné modelové reprezetnace při užití SW technik "Domain driven design" a "Model driven
development" pro požadovaný "i-CT framework" a jeho nadstavbové app pro alt. komunikaci typu ANO/NE. Tento
model byl také  implementován pro požadované platformy a ověřen v praxi dle zadání. Kromě splnění bodů zadání,
bylo ze strany studenta provedeno několik vhodně zvolených rozšíření, které celkově přesahují běžný rozsah DP.

2. Práce s literaturou
 Student využíval informační zdroje doporučené vedoucím práce, sám pak aktivně vyhledával další relevantní

zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Práce byla dokončena s dostatečným předstihem a její obsah byl dostatečně konzultován.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a výsledná podoba hotových aplikací i technické zprávy byla

opakovaně konzultována. Mé připomínky student řádně zapracoval.
5. Publikační činnost, ocenění
 Publikace dosažených výsledků i z provedeného testování je v přípravě společně s vedoucím práce.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Aktivita studenta byla nadprůměrná a výborná, prokázal schopnost samostatně řešit problémy, které v průběhu

práce vznikaly. Na konzultacích také předkládal řešení těchto problémů. Aplikace se podařilo vyvinout pro dvě
platformy a prakticky otestovat v prostředí osob s mentálním postižením. Student projevil aktivní přístup na obou
rovinách této mezioborové problematiky a to i přes to, že jde oblast, které není takovým středem zájmu, jako je
tomu např. u jiných mezioborových témat.

Navrhuji hodnocení stupněm výborně/A.

 

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

 

V Brně dne: 5. června 2016
.................................
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