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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem bylo navrhnout, prototypovat a na základě uživatelské zpětné vazby vylepšovat uživatelské rozhraní

mobilní aplikace.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Technická zpráva má velice dobrou strukturu a věnuje se podstatným věcem.

Řešitel se - správně - detailně nevěnuje technickým aspektům programování, ale systematicky čerpá z literatury
a dobře zdůvodňuje designové volby. Představený návrh uživatelského rozhraní je tak velice dobře
vyargumentovaný a působí přesvědčivě.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po formální stránce je text velice dobrý. Ruší pouze ne úplně vzácné jazykové chyby a drobné vady formátování

(nesprávná sazba uvozovek, použití spojovníku místo pomlčky, občas rozbité odkazy, apod.).
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Řešitel pracoval s literaturou o návrhu uživatelských rozhraní a o uživatelské zkušenosti. Svoje úvahy a volby

dobře zdůvodňuje na základě argumentů získaných z kvalitní literatury.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výstupem je dobře promyšlený a otestovaný návrh uživatelského rozhraní, který může sloužit jako proof-of-

concept a předloha pro vývoj produkční aplikace.
Implementovaný prototyp je funkční a působí dotaženým dojmem.
Drobnou vadou je, že zdrojový kód není komentovaný.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořené uživatelské rozhraní je dobrým prototypem a ověřovacím řešením pro vznik budoucí produkční

aplikace pro vědecké konference.
9. Otázky k obhajobě
 V kap. 5.6.4 i jinde říkáte, že zaběhlým symbolem pro oblíbené/uschované položky je hvězdička a že je

dobré držet zaběhlé symboly. Proto, že hvězdička nevypadá dobře v kruhovém tlačítku, volíte raději symbol
+. Testoval jste tuto volbu? Hvězdička je symbolem sama o sobě a nemusí být v kruhu, aby byla
srozumitelná. Zdůvodněte prosím toto svoje rozhodnutí a diskutujte alternativní řešení.

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Řešitel dobře nastudoval problematiku návrhu mobilních uživatelských rozhraní a navrhl kvalitní a dobře

podložené UI mobilní aplikace pro podporu vědeckých a technologických konferencí.
Diplomová práce je po stránce UX a UI výrazně hlubší a solidnější, než bývá obvyklé.

 

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

  
V Brně dne: 29. června 2020

 Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
oponent
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