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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 V bodě 3 zadání je uvedeno, že má student navrhnout a VYTVOŘIT tři prototypy uživatelského rozhraní. V práci

jsou opravdu 3 navrženy, ale jen 2 jsou implementovány. Student nepopsal již existující řešení a state-of-the-art v
tomto odvětví.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Kapitola 2.10 obsahem nepatří do kapitoly 2. Kapitoly občas logicky nenavazují. Některé kapitoly jsou příliš

krátké.
5. Formální úprava technické zprávy 50 b. (E)
 Práce je psaná ve slovenštině. I přesto jsem bych schopen identifikovat obrovské množství gramatických a

typografických chyb.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Práce cituje jen online zdroje - mezi nimi i Wikipedii.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Aplikace jsou funkční a plní zadání. Třetí návrh (bubbles) vypadá velmi zajímavě. Je škoda, že nebyl

implementován a nedostal se tak do testů.
8. Využitelnost výsledků
 Aplikace jsou použitelné, ale nejsem si jistý jejich originalitou. Je škoda, že student neprozkoumal již existující

řešení a nezjistil si, zda neexistují guidelines pro tento typ úlohy.
9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete lépe, jak funguje t-test.

Uveďte, jaké zdroje jste použil při studiu user experience (UX).
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 V bodě 3 zadání je uvedeno, že má student navrhnout a VYTVOŘIT tři prototypy uživatelského rozhraní. V práci

jsou opravdu 3 navrženy, ale jen 2 jsou implementovány. Student nepopsal již existující řešení a state-of-the-art v
tomto odvětví. Práce je psaná ve slovenštině. I přesto jsem bych schopen identifikovat obrovské množství
gramatických a typografických chyb. Aplikace jsou funkční a plní zadání. Třetí návrh (bubbles) vypadá velmi
zajímavě. Je škoda, že nebyl implementován a nedostal se tak do testů.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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