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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o průměrně obtížné zadání s dostatečným prostorem pro rozšíření.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Text práce je čtivý a bez zbytečné vycpávky. Studentka se v textu věnuje ve větší míře tomu, proč některé funkce

implementuje. V popisu implementace nezabíhá do zbytečných detailů. Z textu je patrná jasná vize a zaměření se
na konkrétní cíl.
Podkapitolu 2.5 bych zařadil až ke kapitole 4. Lehce nevyváženou vidím kapitolu o teorii gamifikace s tím, že
samotné otestování přínosu gamifikace adresováno nebylo. Jinak k textu nemám žádných výhrad.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je jazykově čistá bez překlepů. Nebyly nalezeny žádné zásadní typografické prohřešky.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Studentka referencuje potřebné zdroje a odkazuje se tam, kde to je potřeba. Před samotným návrhem se

seznámila s dostupnými řešeními, která si sama vyzkoušela. Nastudovala literaturu související nejen s
implementací, ale i s gamifikací a prokrastinací.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Studentka osobně demonstrovala aplikaci, která je též veřejně dostupná.

Kód je psán čistě. Studentka využívá dostupných frameworků a knihoven, takže zbytečně neimplementuje již
vytvořené komponenty. Po prvotním návrhu nechala aplikaci otestovat malou skupinou uživatelů a návrh
následně upravila. Druhé a větší kolo testování bylo provedeno před odevzdáním práce.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Studentka tuto práci pojala, jako svůj startup. Má vizi, jak službu dále

rozvíjet a eventuálně ji monetizovat. Aplikace byla zveřejněna v březnu a zatím získala cca 500 registrovaných
uživatelů.

9. Otázky k obhajobě
 * Jak jste (byste) testovala dopad gamifikace na chování uživatelů vaší služby?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Studentka odvedla výbornou práci. Nastudovala potřebné znalosti týkající se prokrastinace a gamifikace.

Zanalyzovala a poučila se z konkurenčních projektů. Následně navrhla a implementovala svou vlastní službu,
kde reflektovala názory a chování uživatelů.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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