
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kontextově závislá adaptivní struktura aplikace  
Jméno autora: Pratashchyk Dzmitry 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Šebek 
Pracoviště vedoucího práce: Software Engineering and Networking (13144) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Splnění zadání splněno 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Předložená bakalářská práce zpracovává téma Využití aspektově orientovaného přístupu a lokálních dat ve vývoji 
adaptivního uživatelského rozhraní pro Android. 
Cílem bakalářské práce bylo rozšířit framework zaměřený na generování adaptivního uživatelského rozhraní (AUI) 
o důležité případy užití. Práce měla být dále naimplementována, otestována a porovnána s konvenčním řešením. 

 
Student cíl práce splnil i přes nedostatky po formální stránce.. 
 
Práce se dělí na dva větší úseky. Kapitoly 1-4 jsou rešerší práce a zbývající části se týkají práce jako takové. 
U většiny obrázků chybí citace viz např. obrázek 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ... 
 
V textu se vyskytují gramatické chyby viz chybějící háčky, čárky například: 

Uživatelský kontext je jakákoli relevantní informace která může být využita pro popis okolí, ve kterém se 

nachází uživatel. 
 
Strana 11 neuvádí pomocí kterého algoritmu lze filtrovat hlas od šumu (chybí citace a specifikace): Pomocí 

speciálního algoritmu lze rozlišit hlas uživatele od šumu na úrovni programu. 
 
Ukázky kódů nejsou označeny například strana 33. Na straně 29 není žádný text v kapitole 5 rovnou je zde 
podkapitola. Toto není obvyklé, očekával bych alespoň text o struktuře dalších kapitol. 
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Zbytek textu je v pořádku. I přes výhrady k textu student zadání splnil. 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Jaké jsou vize do budoucna? Existují některé problémy, které nejsou popsány v analýze práce a vyskytly se 
během implementace či testování? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 22.1.2018     Podpis: 


