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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    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 dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Práce je velmi dobře zacílená na splnění zadání. Správně jsou vyhodnoceny požadavky uživatelů, způsob používání aplikace v
terénu, práce s offline soubory. Práce řeší serverovou část jen v rozsahu daném zadáním, nejsou tedy řešena přístupová
práva ani rozsah dat, která jsou k dispozici danému uživateli. Návrh uživatelského rozhraní odpovídá charakteristikám
uživatelů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 90 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále 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. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Práce je dobře strukturovaná, přehledná. Jazyková úroveň je výborná, text je čtivý, jednoznačně a srozumitelně formulovaný.
Grafická úroveň je velmi dobrá.
Práce neřeší práci s uživatelskými účty jednotlivých uživatelů, práce předpokládá přístup k datům na serveru na základě
přihlašovacích údajů. Serverová část řešení není součástí práce.
Dobře je popsaná motivace pro volbu vývojového prostředí. Uživatelské rozhraní je navrženo na základě konzultací s
koncovými uživateli, a zaručuje dobrou funkčnost aplikace z pohledu řadového uživatele - laika. Uvítal bych větší rozsah
kapitoly Implementace i větší rozsah popisu testování nestandardních situací - výpadky Internetu, nedostatek paměti a
podobně.
Rozsah použité literatury je výborný, a umožňuje navázat případnému dalšímu vývojáři.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Uživatelská příručka je přehledná, na dobré grafické úrovni. Je použitelná jako uživatelská příručka i pro finální aplikaci
distribuovanou uživatelům.
Zdrojový text bohužel neumožňuje jednoduchý přístup bez použití vývojového prostředí, bylo by vhodné doplnit zdrojové
texty v takové formě, aby byly přehledně čitelné i bez vývojového prostředí.
Aplikaci jsem úspěšně nainstaloval na zařízení Android dle návodu v uživatelské příručce, funkčnost dle očekávání.



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Práce je velmi dobře zacílená na potřeby organizace Tichý svět. Autorka věnovala dostatečné úsilí na seznámení se s
prostředím organizace, s postupy při výuce znakového jazyka, s charakteristikami typických studentů znakového jazyka. V
tomto směru návrh plně splňuje představy Tichého světa o základní mobilní aplikaci pro studenty.
Práce umožňuje pracovníkům organizace Tichý svět otestovat a vyhodnotit možnosti aplikace, a posunout se dále k reálné
aplikaci použitelné při výuce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Popište svoje zkušenosti s použitým prostředím Flutter a jazykem Dart - v čem vidíte výhody použitého prostředí? Které
vlastnosti použitého prostředí / jazyka se vám jeví naopak jako problematické?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 90 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Práce je velmi dobře zacílená na splnění zadání a zadání je splněno na potřebné úrovni.
Práce umožňuje organizaci Tichý svět vyhodnotit možnosti mobilní aplikace určené pro studenty znakového jazyka a
posunout se dále k plně funkční aplikaci s úplným rozsahem dat, modifikované na míru pro jednotlivé studenty.
Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou.

Podpis oponenta práce:


