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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Zařízení Q600 se již nevyrábí. Nejsou dostupné žádné aktualizace a ani dokumentace pro software ISTRA, který byl pro toto
zařízení výrobcem napsán (existuje jen uživatelský návod, jak zařízení Q600 obsluhovat). Zdrojový kód aplikace ISTRA, který
byl výrobcem poskytnut HAMU pro účely akutualizování vlastními silami, je k dispozici pouze bez jakékoli dokumentace a
komentářů. Jelikož obsahuje řadu vývojových mutací a neaktuálních verzí a pracovalo na něm několik týmů programátorů z
různých zemí, je velmi náročné nalézt jednotlivé aktuálně používané funkce a v tomto kódu se zorientovat. Práce se soubory,
které jsou softwarem ISTRA ukládány na disk (jako výsledky nebo mezivýsledky) nepoužívá běžné standardy (struktury
souborů i jejich pojmenování byly vytvořeny jen pro tento software). Pro vyřešení zadání bylo nutné tyto neznámé struktury
odhalit a potřebné funkčnosti v kódu identifikovat. Bez tohoto analyzačního postupy by nebylo řešení možné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Všechny úlohy definované zadáním autor bakalářské práce splnil. Odevzdal vlastní aplikaci, která řeší požadavky zadavatele.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Zpráva obsahuje všechny potřebné popisy a údaje v rozsahu kladeném na bakalářské práce. Vzhledem k nutnosti
"detektivním" způsobem odhalovat strukturu v ukládaných datových souborech a vyhledávat aktuální funkční části ve
zdrojovém kódu, které v současném zařízení Q600 jsou používány k obsluze a výpočtům, autor věnoval v textu zprávy větší
pozornost popisům těchto postupů a méně podrobně shrnul samotný princip ESPI, který byl již v literatuře vícekrát
publikován. Domnívám se, že to není na závadu této bakalářské práce, ale čtenáři, který by se chtěl souhrnně dozvědět vše
pohromadě, nezbude než dohledat podrobnosti z odkazů v citované literatuře.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

85 (B)



Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti
jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.

Komentář:
Práce má dobrou logickou strukturu. Jen na několika málo místech je až zbytečně stručná a sem tam jsou v textu použity
specializované názvy (nebo možná i slangové programátorské výrazy), které pro neprogramátory z hudební fakulty
komplikují čtení a porozumění textu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 90 (A)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 26/2017, článek 3.

Komentář:
Programátorské formální zápisy nedovedu posoudit, ale typografická a jazyková stránka mají vysokou úroveň s drobnými
výhradami (viz bod 4). Některé z obrázků mohly být pro lepší čitelnost na šířku stránky a tak větším písmem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 90 (A)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. 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.

Komentář:
Práce obsahuje všechny známé dostupné zdroje. Jelikož je zařízení Q600 jednoúčelovým přístrojem, který výrobce speciálně
vyvinul a následně vyráběl v letech 1990 až 2005, nejsou v literatuře žádné další informace (viz též hodnocení v bodě 1).
Problémy, které autor řešil, nebyly v žádné jiné literatuře publikovány a nebylo možné tyto informace získat ani od výrobce,
protože nikdo z týmu, který na vývoji zařízení Q600 pracoval, již u výrobce nepracuje.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

95 (A)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
Práce byla zaměřena na aplikaci. Teoretické výsledky v zádání práce nebyly požadovány, takže ani dosaženy nebyly. Aplikace
je plně funkční a z uživatelského hlediska "přívětivá". Všechny části aplikace vytvořil autor sám.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Postupy požadované v zadání nebyly doposud dostupné. Aplikace, která je autorským výsledkem bakalářské práce, přinesla
do praxe použivání zařízení Q600 ve Výzkumném centru MARC na Hudební a taneční fakultě AMU zcela nové možnosti, které
by bez této ZP nebyly realizovatelné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

9.    Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

9a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
9b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven (9a).
Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (9b).

Komentář:
Student byl zcela samostatný, aktivně spolupracoval, komunikoval a byl připraven. Sám navrhoval a konzultoval vylepšení
nebo nově odhalené souvislosti v software ISTRA, které následně aktivně zapracovával do své aplikace.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 95 (A)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.



Text hodnocení:
Aktivní a "detektivní" přístup studenta vysoce přesahoval průměr. Zájem sudenta o to, aby byla jím vytvářená aplikace co
nejvíce přínosná obsluze zařízení Q600 v praxi, byl příkladný. Z hlediska vedoucího práce byl student až přehnaně skromný a
snažil se co nejméně svého vedoucího práce obtěžovat, což se několikrát projevilo prodloužením reakční doby vedoucího při
komunikci o nějakých návrzích na řešení, kdy vedoucí neodpověděl hned a pak, když nedošlo k urgenci odpovědi ze strany
studenta, na dotaz neodpověděl vůbec.  Takto došlo ze strany vedoucího k prodloužení práce na aplikaci celkem o 14 dní,
které nebyly zaviněny studentem. Po upozornění, že je třeba se odpovědi domáhat, již k těmto situacím vycházejícím ze
skromnosti studenta nedocházelo. Odevzdanou práci i vystupování studenta při jejím vykonávání hodnotím velmi kladně.

Podpis vedoucího práce:


