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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout uživatelské rozhraní informačního systému pro správu jídelen.

Nejdůležitější a nejsložitější část bakalářské práce spočívala v komunikaci s uživateli a zjištěním podstaty jejich
každodenní činnosti. Student musel sledovat pracovníky, všímat si různé drobnosti v práci a přitom zohlednit
schopnosti a vlastnosti uživatelů takovým způsobem, aby navrhl uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní
zaměřené na cílovou skupinu. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Bakalářská práce je v obvyklém rozmezí, obsahuje podstatné dobře strukturované informace.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Prezentační úroveň dokumentu je na dobré úrovni. V teoretické části student nejprve popisuje použité moderní

metody procesu návrhu uživatelského rozhraní. Praktická část dále popisuje vytvoření uživatelského rozhraní na
základě teoretické části. Tyto kapitoly obsahují jak analýzu a návrh, tak i informace o testování a dosažených
výsledcích. Příloha obsahuje výsledky z otestování systému. V některých případech bych vytkla příliš jednoduché
vysvětlení přiložených ilustrací.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Bakalářská práce je úhledně vysázená. Tabulky, ilustrace a příklady jsou přehledně číslovány.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Student čerpal z dostatečného množství zdrojů informací.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Informační systém byl řádně otestován. Ve většině případů uživatelé neměli problém pracovat s uživatelským

rozhraním (i v případě méně technicky zdatných uživatelů).
8. Využitelnost výsledků
 Student při tvorbě bakalářské práce spolupracoval s agenturou PORTA Design. Navržené uživatelské rozhraní

bude součástí existujícího informačního systému.
9. Otázky k obhajobě
 Existuje nějaký scénář popisující úkol, s kterým uživatelé měli/mají větší problémy? Rozveďte.
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Bakalářská práce splňuje požadavky jak po teoretické tak i po praktické stránce.Implementované výstupy jsou

použité v praxi. Navrhuji proto hodnocení stupněm A.
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