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Aplikace pro zkoušení a vyhodnocení efektivity výuky cizích jazyků 

Hodnocení práce: 
 
Předložená diplomová práce představuje prakticky pojaté dílo, které leží na analýze současného 
stavu, návrhu a realizaci aplikace pro hodnocení efektivity výuky cizích jazyků. Z pohledu zadání je 
práce úplná, obtížnost je spíše nižší, ale odpovídá nárokům na práci magisterské úrovně.  
Formálně je práce průměrná, ilustrace a diagramy jsou dostatečně přehledné a dobře čitelné, snad je 
zde jen jistá nevyváženost kapitol – někdy jsou podkapitoly velmi krátké, zvláště dělení na 
podkapitoly třetí úrovně je místy přehnané – práci to zbytečně fragmentuje a snižuje dojem 
celistvosti. Proč autor zvolil identifikátory v „cestine“, v kombinaci se standardními a jinými 
identifikátory v angličtině toto míchání ČJ (bez diakritiky) a AJ působí zvláštně? 
Samotný návrh systému je vypracován standardně se všemi potřebnými analýzami a diagramy, 
výhodou je, že je systém navržen a zpracován i s ohledem na bezpečnost, což je v daném oboru 
potřebné. Bohužel součástí práce není formálnější testování aplikace nezávislými uživateli, proto je 
složité hodnotit kvalitu samotného návrhu, pokud jde o vhodnost realizované implementace. To by 
mohlo exaktně zhodnotit až testování implementované aplikace v reálném použití uživateli na 
dostatečně reprezentativním vzorku, které by poskytlo autorovi zpětnou vazbu.  
Celkově je škoda, že autor nezahrnul do práce i detaily testování aplikace resp. jejího využití v 
praxi. Nicméně je potřeba zdůraznit, že to nebylo součástí zadání, proto ji doporučuji k obhajobě 
a hodnotím dobře. 
 
Celkové hodnocení práce:       
Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
C – dobře. 

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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