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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:
Bakalářská práce zcela splňuje nastavené cíle. Vhodně analyzuje existující řešení, stejně tak i dostupné technologie a trendy v
oblasti vývoje. Nechybí ani analýza klíčových pojmů a postupů z oblasti hudební teorie. Návrh webové aplikace stojí na dobře
vypracované funkční specifikaci jejíž součástí jsou např. případy užití a wireframy. Práce je implementována dle návrhu a vše
je řádně zdokumentováno.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
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 dostatečně obsáhlá a jasně a výstižně popisuje jednotlivé kroky od analýzy až po vývoj aplikace. Text neobsahuje
žádné nepřesnosti, objevují se v něm ale místy překlepy nebo menší pravopisné chyby. Některé věty jsou příliš dlouhé a tudíž
těžko pochopitelné. Formální zápis práce je dobrý a student správně využívá citační normu dle doporučených standardů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (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:
Zdrojový kód aplikace je přehledný a vhodně okomentovaný a správným výběrem technologií je zajištěna snadná
rozšiřitelnost aplikace. Pro frontend byl využit framework React v kombinaci s Apollo Client, pro backend pak framework
Node.JS a pro komunikaci GraphQL. Nejsou porušeny žádné konvence a postupy vývoje SW. Kladně hodnotím také vytvořené
automatické testy.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

98 (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:
Výsledkem práce je plně funkční aplikace pro výuku hry na ukulele. Je uživatelsky přívětivá, jednoduchá na pochopení a tedy
snadno použitelná. Uživateli umožňuje vyhledávat akordy, písně i strumming patterny. Aplikace má potenciál pro další rozvoj
díky možnosti rozšíření o další funkcionality.
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:
V práci zmiňujete React Native a možné přepoužití kódu z webové aplikace do aplikace mobilní jako výhodu zvoleného
frameworku ReactJS. Počítáte tedy do budoucna s tvorbou mobilní aplikace a využitím stávajícího kódu?

Používal jste při vývoji další podpůrné nástroje jako např. React dev tools či Apollo dev tools? V případě že ano, jakým
způsobem vám to usnadnilo práci?

Plánujete do budoucna v aplikace podporu dalších strunných nástrojů, např. kytary?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 94 (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:
Celkově hodnotím práci jako výbornou. Autor aplikoval postupy softwarového inženýrství a vytvořil přehlednou a
jednoduchou aplikaci, která dokáže pomoci lidem při výuce na ukulele. Nápad, jeho vypracování i zvolené technologie
hodnotím velmi kladně. Jediným mínus jsou občasné překlepy v textu.

Podpis oponenta práce:


