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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Řada poměrně velkých obrázků zvětšuje počet vytištěných stran, ale celkově se jedná o práci, která sice

rozsahem splňuje požadavky, ale pouze ty minimální.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Text je poměrně čitelný a představuje dostatečně studentovu práci na projektu. Přesto lze najít několik slabších

míst, z nichž několik zmíním. Na str. 16 píše, že v souborech GEDCOM je 'obrovské množství dat'. To podle
mého názoru nemusí být pravda, pokud obsahují rodokmen jen několik osob. Na straně 17 píše, že 'zavoláte
třídu', což asi není přesné. Na str. 17 uvádí matematický výraz a hovořío něm jako o matematickém vzorci.

5. Formální úprava technické zprávy 72 b. (C)
 Text je psán gramaticky čistě, ale některé příliš velké obrázky budí dojem, že jimi student natahuje celkový objem

textu. Také ukázky souboru GEDCOM na stranách 5 a 6 jsou zbytečně veliké.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Během vypracovávání projektu student užil mnoho pramenů, povětšinou v elektronické podobě. Ty jsou řádně

uvedeny v sekci literatury a řádně citovány.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup je funkční, ale považuji jej za průměrný. K lepšímu hodnocení než je stupeň C by bylo třeba jej

nějak nápadně rozšířit. 
8. Využitelnost výsledků
 Genealogických aplikací existuje celá řada. V průběhu testování měl student ohlas takový, že by aplikaci

uživatelé rádi používali i v budoucnu, což je pozitivní. Obecně by ale bylo potřeba aplikaci ještě rozšířit. K tomu
budou směřovat i mé následující otázky.

9. Otázky k obhajobě
 Jaké vidíte hlavní výhody vaší aplikace vůči ostatním volně šiřitelným aplikacím tohoto typu?

Našel jste během vaší práce něco, co by bylo dobré, aby genealogické aplikace umožňovaly a zatím
neumožňují?

10. Souhrnné hodnocení 72 b. dobře (C)
 Několikrát mnou zmíněné průměrné splnění zadání a řada drobných výtek mě vede i k průměrnému hodnocení

celé práce stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................

podpis
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