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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Student měl za úkol vytvořit mobilní a webovou aplikaci pro sledování postupu jednotlivých členů týmu v rámci

skupinových projektů. Tento postup měl být sledován formou zasílání krátkých reportů s hodnocením
spokojenosti se svou prací.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Webová část aplikace slouží pouze pro detailnější zobrazení grafů a výpis reportů. Možnost odeslat report je

limitována pouze na mobilní aplikaci, což může být omezující.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je obvyklého rozsahu. Závěr práce je na straně 44.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují.

Délka jednotlivých kapitol je adekvátní.
Srozumitelnost textu je dobrá.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce obsahuje malé množství gramatických chyb a překlepů.

Typograficky není práce špatná, umístění obrázků hned pod názvem sekce mi však nepřijde příliš
vhodné. Pokud text následuje až na další straně, je to poněkud matoucí.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autor cituje několik publikací o návrhu designu nejen webových aplikací i jednu knihu o prokrastinaci.

Dále pak pár elektronických zdrojů na materiály pro vývoj aplikací pro Android. Publikací mohlo být více.
Citace jsou v textu použity korektně.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Výsledkem práce je jednoduchá mobilní aplikace pro odesílání reportů při řešení týmových projektů s

hodnocení své práce. Webová část slouží pouze pro vizualizaci reportů a grafů.
Design aplikace je jednoduchý. Tlačítka pro vyplnění reportu a odeslání upozornění, ať další uživatelé
report vyplní, nejsou na první pohled jednoznačná.
Odesílání notifikací ostatním uživatelům funguje v reálném čase.

8. Využitelnost výsledků
 V aktuálním stavu slouží aplikace pro odesílání krátkých reportů o postupu plnění týmových projektů.

Současný styl motivace některých uživatelů však není dostatečný, jak autor sám přiznává v textu.
Aby byl výsledek použitelný pro zvýšení efektivity týmu, bylo by nutné doplnit aplikaci o další motivační
prvky.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jakým způsobem byla získávána zpětná vazba od uživatelů? Pokud byl na sběr zpětné vazby použit

dotazník, jaké obsahoval otázky?
2. Jaké prvky gamifikace by bylo vhodné do aplikace přidat pro zvýšení motivace uživatelů zadávat reporty?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Výsledná aplikace je použitelná, ale v mnoha případech nemusí poskytovat dostatečnou motivaci k vyplňování

reportů uživateli, pro které byla primárně určena. Z důvodů uvedených výše hodnotím práci celkově stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2018
  .................................
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