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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Mám za to, že zadání práce nebylo zcela splněno v bodě 3. zadání, kdy měl student navrhnout adaptivní výukový

algoritmus. Student v tomto směru pouze popsal princip jednotlivých existujících adaptivních algoritmů a dva z
toho následně implementoval do vlastní aplikace.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň technické zprávy je na dobré úrovni, jednotlivé rozsahy kapitol a jejich návaznosti jsou

odpovídající náročnosti zadání a jsou dobře zpracovány. Nicméně v práci postrádám popis toho, jak je
koncipována a zpracována databáze vstupních dat, která dle mého názoru definuje, v případě aplikací pro výuky
cizích jazyků, rozhodující faktor úspěchu takové aplikace.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Formální i jazyková stránka práce je na velmi dobré úrovni. Jedinou poznámku mám k obrázků 5.11 a 5.12, které

nejsou příliš vypovídající a navíc obsahují špatný popis (nekorespondující s obrázkem).
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Výběr studijních pramenů je odpovídající tématu a rozsahu práce. Student v práci jasně odlišil vlastní text od

částí převzatých.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup práce hodnotím jako velmi zdařilý, aplikace je funkční a dle mého názoru i velmi dobře

použitelná. O tomto svědčí i fakt, že student aplikaci ve spolupráci s firmou Langsoft vystavil do obchodu App
Store a dle tvrzení studenta má i pozitivní hodnocení.Z předložených zdrojových textů aplikace na CD je
evidentní, že student odvedl na vývoji aplikace velké množství práce. Ze zdrojových textů, obsahu CD ale ani z
textu práce není zřejmé pod jakou licencí byla aplikace vytvořena ani zda byly použity nějaké komponenty třetích
stran.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace je v praxi použitelná a její nasazení do Apple App Store naznačuje její možný potenciál. 
9. Otázky k obhajobě
 V kapitole 4.2.7 píšete, že vyučovaný materiál vaší aplikace poskytla firma Langsoft přičemž neuvedla, v

jakém je formátu (případně kódováni). Jak se vám tedy podařilo tuto databázi použití a implementovat do
vaší aplikace?
Vysvětlete prosím, jakým způsobem jste v kapitole 6 stanovil hranice úspěšného hodnocení pro jednotlivé
testovací hypotézy.

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 I přes nedostatky, které jsem popsal výše, myslím, že se jedná o mírně nadprůměrnou bakalářskou práci,

především s ohledem na velmi kvalitní praktickou aplikaci.

 

V Brně dne: 1. června 2015
  .................................
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