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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, považují zadání za mimořádně náročné. I 
samotné zpracování je rozsahem i tématem spíše prací magisterskou.

Splnění zadání

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.
Zadání považuji za zcela splněné. 

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Autor práce postupoval v souladu s jednotlivými body zadání. První část práce tak přináší rešerši 
technik a nástrojů použitelných pro analýzu textu a vyhodnocování kontextu uživatele.
Druhá část práce prezentuje návrh a prototypovou implementaci frameworku pro adaptivní mobilní 
aplikace. Tato část je pojata v souladu s postupy softwarového inženýrství. 

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Práce je na velmi dobré odborné úrovni. Autor musel nastudovat, pochopit a prezentovat různorodé 
postupy a technologie. Návrh, implementace a testování prototypu frameworku jsou na dobré 
úrovni. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografckou a 
jazykovou stránku.
Práce je srozumitelná a relativně dobře čitelná. Není ovšem prostá občasných gramatických a 
stylistických prohřešků. Není cílem tohoto posudku provádět jazykovou korekturu. Práce má ovšem 
v tomto směru rezervy. 
Autor zřejmě použil sázecí systém Tex a styl závěrečné práce od Dr. Olšáka. Po typografcké stránce
je práce na skvělé úrovni. 
Rozsah práce mi přjde větší než je u bakalářských prací běžné. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací

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 bibliografcké citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a 
normami.
K výběru zdrojů ani korektnosti citací nemám žádné výhrady. 

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických 
výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, 
publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Samotný prototyp frameworku mi byl autorem práce prezentován a společně jsme nahlédli i do 
kódu.  Zdá se, že autor práce si velmi dobře osvojil programátorské řemeslo.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte 
případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před 
komisí.

Práce se věnuje zajímavému tématu s velkým výzkumný a publikačním potenciálem. Na 
bakalářksou práci je rozsah tématu i jeho zpracování nadprůměrné. Výsledkem práce je 
autorův vlastní návrh frameworku pro tvorbu adaptivních mobilních aplikací. Práce zahrnuje
též prototypovou implementaci a ukázky použití frameworku na jednoduchých příkladech. 
Za pochvalu stojí i přidaný průzkum mezi potenciálním uživateli-programátory frameworku. 

Otázka k obhajobě: 
Plánujete, doufám, na vývoji frameworku pokračovat v magisterském studiu? Jsem toho 
názoru, že téma má výzkumný potenciál i pro studium doktorské. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím i přes výše uvedené výhrady ke gramatické a 
stylistické strance klasifkačním stupněm  

Datum: Podpis:
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