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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využívání kombinací kontextových informací o uživateli pro tvorbu adaptivních mobilních 
aplikací se zaměřením na adaptaci textu. 

Jméno autora: Tomáš Hodek 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: 13136 Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Šebek 
Pracoviště vedoucího práce: Software Engineering and Networking 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tématem této práce je navrhnutí frameworku pro adaptační mobilní aplikace. Framework by měl využívat kontextové 
informace o uživateli a text mining k adaptaci uživatelského rozhraní a adaptaci textů. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Všechny body zadání byly splněny. Práce rozsáhlejšího charakteru a obsahuje 57 stránek. Práce přináší návrh frameworku, 
který se zaobírá problematikou získání a použití kontextových informací k adaptaci aplikace. Rovněž přináší různě pohledy 
na využití kombinací kontextu uživatele a kontextu aplikace a také kombinaci s různými druhy adaptací, ať už rozhraní 
nebo textů 

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
S prací studenta jsem byl spokojený. Pravidelně jsme se scházeli a postup vzájemně koordinovali. Oceňuji, že překonal i 
problém s komplikovaným propojením velkých oborů.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V rámci práce bylo nutné aplikovat především schopnosti vědecké. Tedy rozebrat problém, udělat důkladnou rešerši 
problematiky, návrh řešení, implementace a následné testování. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň je vysoká, i když se občas vyskytne překlep. Připomínku mám akorát k testování, které je obecně v tomto 
tématu problematické a v práci je spíše obecného charakteru než-li otestování přímo demo aplikace. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Množství zdrojů je více než dostatečný. Citace odpovídají citačním zvyklostem. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

I přes problém v konzultacích kvůli stáži vedoucího se práce povedla a student velice aktivně komunikoval přes 
emaily. Cíle práce byly splněny. Práce má velký potenciál na budoucí rozvoj. 
 
Otázka: 
Proč nejsou vhodné slovníky (data sety) pro získání kontextu z textu a místo toho je vhodnější složitější nástroj na 
analýzu textu? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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