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Bakalářská práce – posudek vedoucího  

Jméno a příjmení studenta: Petr Škobrtal 
Název práce: Service Development 

Slovní hodnocení: 
Milý Petře, 

byť jsi to původně neměl v plánu, nakonec ses v úvodu své práce rozhodl důkladně seznámit čtenáře  
s motivací, proč spolu s dalšími lidmi designuješ a vyvíjíš aplikaci, jejímž základem je mapa, ve které 
uživatelé mohou vyznačovat a sdílet pěší trasy se zajímavými zastávkami. Přiblížení motivace a postupu, 
který obsahuje neplánované změny a redefinování toho, co bude výsledkem, zahození verzí a nové začátky, 
je inspirativní a dodává optimismus. Pokud by byla výsledná práce prezentována jako něco, co existuje jaksi 
samozřejmě a samo o sobě, nepřímo by se popírala síla jednotlivce, který je aktivním tvůrcem a zároveň by 
docházelo k vytváření toxické iluze, že designování je jednoduchý a lineární proces. Důležitá je i informace, 
že jsi součástí čtyřčlenného autorského týmu. Není potřeba lpět na individualismu, právě naopak.  

Jasně v dokumentaci přibližuješ, s jakými postoji se ztotožňuješ (participativní a demokratická kartografie, 
OpenStreetMaps) a vůči jakým se vymezuješ (například Google maps, SmartGuide, turismus postavený na 
konzumaci informací o místech před jejich návštěvou a cíleném objíždění top instagramových lokalit, předání 
hotové mapy veřejnosti namísto kolektivní tvorby některých jejích vrstev). Zajímavý a podstatný je důraz, 
který kladeš nebo kladete na požadavek, aby informace o místě ve vaší mapě byly dostupné až v momentě, 
kdy návštěvník na místo dorazí. Podobně mohou do aplikace zanést lokalitu nebo trasu lidé jen v případě, že 
na místě opravdu jsou. Důležitá je i vaše jasná pozice z hlediska vzhledu aplikace – nechcete ohromovat 
originalitou a jinakostí za každou cenu, naopak přejímáte prvky, na které jsou uživatelé zvyklí. Neměníte 
formu, měníte obsah a funkci.  

V momentě, kdy píšu tento text, finalizujete první veřejnou verzi aplikace. Jak sám uvádíš, je řada věcí,  
které budete muset vyřešit ohledně provozu aplikace a vztahu s přispěvateli, protože jde o skutečný produkt 
ne jen o hypotetický produkt. Měla jsem možnost se s vaším úsilím seznámit v průběhu roku – udělali jste 
spoustu práce na samotném produktu, ale také jste museli nadesignovat, jak budete v týmu pracovat, 
komunikovat, jaké nástroje budete používat pro vaši práci. Jsem přesvědčená, že informace o této části 
tvorby by byla hodnotnou součástí tvé bakalářské práce. Je pro mě přímo záhadou, proč v dokumentaci 
nepadne ani jednou název aplikace a proč v ní nejsou zahrnuté návrhy jednotlivých screenů s popisem. 
K této dokumentaci, která je opravdu detailně připravená pro programátora, přístup mám, a přála bych si, 
aby jej měli možnost prostudovat i ostatní – jsem přesvědčena, že archiv bakalářských prací může, a měl by 
být, důležitým zdrojem informací, ne jen administrativní nutností.  
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Aplikace je promyšlená, srozumitelná, pečlivě navržená a s jasnou představou o tom, co by mohlo být 
ergonomické a funkční. Ta je dána do velké míry skutečností, že ty a tvoji kolegové vytváříte celou věc také 
pro sebe. Nepovažuji za podstatné pouštět se v tomto textu do detailního rozebírání jednotlivých prvků  
a vašich dosavadních rozhodnutí a věřím, že využiješ prostor během prezentace a obhajoby své práce  
k přiblížení samotné aplikace. Těším se na živou verzi a pokud budu mít možnost, ráda se zapojím do jejího 
testování a užívání. 

Sail strong 
Zuzana 

Otázky k rozpravě: 
1. Uvádíš: „Cílem je tuto verzi upravit do navržené podoby tak, aby se do jejího fungování v druhé fázi mohli 
zapojit i vybrané subjekty.“ Můžeš prosím přiblížit a vysvětlit, co máte v plánu? 
2. Proč ses rozhodl nezařadit do dokumentace alespoň některé části aplikace, které jsou navržené  
a detailně popsané v manuálu, který jsi s kolegy připravil pro programátora? 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: 
B 
(V rámci koncepce ateliéru AGD1 neuděluje známku samostatně oficiální vedoucí ateliéru, ale je-li nutné 
známku v rámci studia udělit, vychází z návrhu autora a je výsledkem diskuze.) 

Posudek vypracoval(a): 
Mgr. Zuzana Kubíková 

Datum: 
6. 6. 2021
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