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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo vyvinout webovou aplikaci pro snadné nalezení sportovních spoluhráčů s přívětivým uživatelským

rozhraním. Řešitel se práce zhostil s vervou a nasazením a plánuje aplikaci dále rozvíjet, provozovat a zlepšovat.
2. Práce s literaturou
 Řešitel vyhledal potřebné zdroje technického rázu, stejně jako literaturu týkající se uživatelského výzkumu a tvorby

uživatelských rozhraní. Dále nastudoval i problematiku psychologie a marketingu, kterou použil při uživatelském
výkumu a tvorbě reklamy.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Řešitel pracoval rovnoměrně a aktivně po oba semestry a docházel na domluvené konzultace, kde byl vždy

schopen demonstrovat přiměřený pokrok.
4. Aktivita při dokončování
 Apliace i textová zpráva byly dokončeny s předstihem a byly dostatečně předem konzultovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 Aplikace je dostupná na adrese http://sehrajse.cz/.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Řešitel vyvinul z hlediska uživatelského rozhraní dobře použitelnou a funkční aplikaci, která naplňuje stanovené

cíle. Dobrou práci odvedl při uživatelském výzkumu, ze kterého pak vycházel při návrhu funkcionality aplikace a
rozvržení UI a který mu i dodal dostetek podnětů k dalšímu rozvoji. Velice kladně hodnotím proaktivní přístup po
celou dobu práce a snahu projekt transformovat na rálně používanou službu, která ale zatím bohužel moc uživatelů
nemá. Student se zaměřil nejen na technickou stránku projektu, ale také na ostatní aspekty, které jsou nutné ke
spuštění aplikace jako je marketing a reklama. Jako jediný zápor vidím nevalnou grafickou podobu aplikace, která
by se ale s příchodem grafika do projektu snadno dala napravit.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 29. května 2017
.................................

podpis
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