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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 
K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐   ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐  ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐  ☐ ☐ 

Komentář   Cílem práce bylo navrhnout a implementovat multi-platformní přehrávač, který by bylo 

možné ovládat více uživateli simultánně. Jedná se o návrh a implementaci zajímavé aplikace, určené 

pro přehrávání hudby v prostorách, navštěvovaných hosty, kde si hosté mohou vybírat hudbu dle 

svých preferencí pomocí vzdáleného přístupu, například ze svých mobilů. 

 

+ Za pěknou vlastnost považuji například to, že  je možné bránit tomu, aby se host připojoval a 

přehrávání ovlivňoval z míst mimo prostory hudební produkce. To by mohlo jinak vést ke 

znepříjemňování poslechu lidem, kteří se v místě nacházejí 

 

+ Rovněž je hezké umožnit uživatelům mít vlastní playlisty, které jim usnadní výběr 

 

K práci jako celku nemám žádné zásadnější výtky. Práce je dobře strukturovaná, a vysvětluje vše 

podstatné od analýzy až po návrh a potřebná designová rozhodnutí. Je škoda, že součástí řešení není i 

mobilní aplikace pro hosty. K předkládané práci mám přesto několik postřehů a dotazů: 

 

- Plánujete možnost posunu písniček ve frontě, jako třeba v popisované aplikaci BarBox? 

 

- Jak by bylo realizované placení za vložení nebo posun písničky ve frontě? 

 

- Loguje aplikace přehrané písničky, například kvůli výkazům na OSA a podobné? 

 

- Hodilo by se nějaká lokální normalizace hlasitosti přehrávaných písniček, aby byly skladby pokud 

možno stejně relativně hlasité. K tomu by se hodilo mít možnost globálně omezit absolutní hlasitost 

přehrávání podle dne v týdnu a denní doby, například proto, aby bylo učiněno zadost pravidlům 

nerušení nočního klidu.  
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐  ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐  ☐ ☐ 

Analýza   ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐  ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐  ☐ ☐ 

Komentář   Práce je psána anglicky s minimem překlepů, a srozumitelně vysvětluje vše potřebné jak 

z hlediska designových rozhodnutí, tak vlastní implementace modulů.  

 
Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐  ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐  ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐  ☐ ☐ 

Komentář   Práci jsem neměl možnost přeložit, protože jsem v době psaní posudku neměl k dispozici 

počítač s vývojovým prostředím. Příloha k práci však obsahuje všechny potřebné projekty, stejně jako 

jejich přeložené binárky. 

 
Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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