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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání považuji za méně obtížné. Jednalo se o návrh a implementaci tzv. "gamifikačního" rozšíření do existující

Android aplikace, která je napojená na serverovou část systému, do které bylo potřeba také integrovat několik
menších rozšíření pro správnou funkčnost celého řešení.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny bezezbytku.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Prezentační úroveň technické zprávy je výborná. Čtenář je postupně obeznámen se všemi aspekty potřebnými k

úspěšnému dosažení cíle. Návaznost kapitol je výborná a zpráva je tak velice dobře pochopitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 96 b. (A)
 Typografická a jazyková stránka práce je také na velice vysoké úrovni. Je zřejmé, že student věnoval textu

dostatek času.
6. Práce s literaturou 77 b. (C)
 Studijní prameny jsou voleny s ohledem na téma práce vhodně. Citace jsou uvedeny tak, aby jasně odlišily

vlastní výsledky od těch převzatých.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Výsledkem práce je návrh a samotná implementace tzv. "gamifikace" do již existující Android aplikace, přičemž

byl brán zřetel také na sociální aspekt tohoto trendu. Funkčnost realizačního výstupu byla ověřená přímo v
aplikaci.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce jsou využity a to integrací do aplikace vyvíjené ve výzkumné skupině. Touto integrací se získávají

další poznatky využitelné např. v sociální oblasti.
9. Otázky k obhajobě
 Demo v aplikaci představuje kompletní funkcionalitu systému. I proto je záhodno, aby si toto demo uživatel mohl

projít a vyzkoušet. A to i za předpokladu, že se nepřihlašuje do systému a vůbec nemusí být připojen k Internetu.
Jak složité by bylo implementovat odměnu za projíti tohoto dema za uvedených podmínek?

10. Souhrnné hodnocení 82 b. velmi dobře (B)
 S ohledem na kvalitní zpracování technické zprávy z prezentačního i formálního pohledu a s ohledem na zcela

plně funkční a hezky promyšlený realizační výstup hodnotím celkově stupněm B (velmi dobře).
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