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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání považuji za splněné - proběhla analýza požadavků, implementace aplikace i vyhodnocení (dotazníkové

šetření a testy uživatelské zkušenosti). Drobné výhrady mám k vyhodnocení, kde u obou chybí informace o
účastnících (především jejich počet), u testu uživatelské zkušenosti nejsou uvedeny úkoly, které uživatelé během
testu plnili apod. Výstupem je graf ukazující čas splnění úkolu, ale chybí tabulka s podrobnějšími výsledky
(alespoň v příloze). Vážnější výhradu lze mít k tomu, že vyhodnocení není založeno na žádné z existujících
metodik pro ověření uživatelských rozhraní, nebo použitá metodika není zmíněna.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je členěna logicky a pro čtenáře srozumitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Z typografického hlediska má práce několik menších nedostatků. Některé obrázky jsou nevalné kvality (2), jiné

zbytečně velké (12).  Jednoznakové předložky a spojky na koncích řádků. Používání podtrženého textu pro
zdůraznění. Z jazykového hlediska je práce na dobré úrovni.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Informace ohledně návrhu GUI pro seniory autor čerpal pouze z [1] (diplomová práce), což by samo o sobě

nevadilo (zdá se že jde o práci kvalitní). Nicméně na tuto práci odkazuje pouze jednou v kapitole 2.1. V dalším
textu již není jasné, jestli jsou tvrzení/předpoklady založené na informacích z [1], nebo jsou domněnkami autora,
nebo pochází z jiných zdrojů.

7. Realizační výstup 71 b. (C)
 Autor provedl návrh GUI a vytvořil funkční aplikaci umožňující otestování návrhu uživateli.
8. Využitelnost výsledků
 Z praktického hlediska je využitelná navržená sada ikon pro GUI vhodného pro seniory a

implementovaná aplikace (s možností budoucího napojení na systém domácí automatizace).
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 71 b. dobře (C)
 Práce je dobře členěná, text čtivý a pochopitelný. Autor čerpal informace o návrhu GUI pro seniory pouze z

jednoho (relevantního) zdroje. U provedených uživatelských testů chybí důležité informace. Výstupem práce je
přehled existujících řešení, sada ikon pro GUI domácí automatizace a funkční aplikace pro Android.

 

V Brně dne: 2. června 2015
  .................................
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