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1. Splnění požadavků zadání.
Předkládaná diplomová práce je implementačního charakteru. Náročnost práce je přiměřená.
Požadavky specifikované v zadání byly splněny.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Hlavní textová část diplomové práce má 31 stran (str. 6 - 37), přičemž vlastnímu řešení bylo
věnováno 9 stran, což nepovažuji za příliš optimální. Student se měl více zaměřit na implementaci a
popis svého řešení. Úvodní teoretické kapitoly, které se měly věnovat rešerši aktuálních přístupů k
rozpoznání a syntéze řeči, jsou zpracovány jen ze dvou zdrojů (2.1.x zdroj [12], 2.2.x zdroj [6]) ,
navíc se jedná o skripta. Chybí mi zde aktuálně používané metody. Z hlediska úpravy celé práce bych
uvítal vektorové diagramy a obrázky. Jazyková stránka je relativně dobrá.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledné řešení je funkční, ve srovnání s jinými aplikacemi však nabízí navíc jen hledání spojů
MHD. Syntéza hlasu vyžaduje připojení k Internetu, což může být v některých lokalitách problém. Je
škoda, že student aplikaci nekonzultoval s některým ze sdružení pro zrakové postižení. Aplikace se
mi jeví, že byla vyvíjena pohledem programátora, který uvažuje, jaké to je být osobou se zrakovým
postižením. V tomto shledávám především problém z hlediska praktického nasazení. Aplikace by se
musela upravit na základě konkrétních potřeb a testů zrakově postižených uživatelů.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je kompilačního charakteru a nepřináší nové poznatky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny odpovídají řešené problematice, uvítal bych však jejich větší pestrost. Kapitoly
2.x.x, které z velké části pocházejí jen ze dvou zdrojů nepovažuji za optimální.

6. Otázky k obhajobě.
Jakým způsobem se systém chová v případě nedostupnosti internetového připojení, jsou v programu
připravené offline nahrávky informující o tomto problému ?
Budete aplikaci dále rozvíjet, nabídnete ji uživatelům se zrakovým postižením (bude např. dostupná
na Google Play ?)

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově práci hodnotím jen jako dobrou, podíl na tom má jak textová část (zvláště její teoretický
oddíl), tak i celkový dojem z aplikace.
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