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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytvoření aplikace pro sledování nálady 
Jméno autora: Andrea Švancarová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Marek Hrabák 
Pracoviště oponenta práce: Generali Česká pojišťovna a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Složitost práce odpovídá Bakalářské práci. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Nemám námitek k postupu řešení studentky. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka seznámila čtenáře se základními pojmy. Následně vytvořila dotazník, na jehož základě byla navržena funkčnost 
aplikace – v tomto dotazníku jsem postrádal konkrétnější dotazy na funkcionality, které by daná aplikace měla mít. 
Jak návrh samotné aplikace, tak i popis technického řešení byl v pořádku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je na vysoké úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce s citacemi byla v pořádku. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Viz celkové hodnocení. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Studentka seznámila čtenáře v úvodních kapitolách se symptomy mentální nemoci – deprese. Dále se snažila 
navrhnout aplikaci na sledování nálady, která může sloužit jako podpůrný zdroj informací pro léčbu deprese. S 
tím, že se zaměřila na jednu konkrétní vlastnost deprese, a tou je ztráta motivace – kladně tak hodnotím její 
nápad na zobrazování vtipných obrázků k motivaci pro pravidelné sledování nálady.  
 
Drobnou výtku mám k formuláři, kterým se studentka snažila podložit požadavky na aplikaci – postrádal jsem 
převážně konkrétní otázky na funkčnost aplikace, které by pomohly studentce zvýšit uživatelský komfort aplikace 
(např. jaké z podrobných funkčností aplikací na sledování nálady uživatelé využívali, zda je množství funkcí 
demotivovalo, jaké funkce uživatelé postrádali, pokud by byli ochotní platit za aplikaci, tak kolik, proč 
nezaznamenávali náladu pravidelně atd.) 
 
Návrh aplikace je pečlivě zpracovaný. Chyběl pouze popis případu užití, pokud uživatel vybere špatnou náladu, viz 
4.4.1. - chybějící popis byl následně v testovacím scénáři. 
Popis implementace byl na vysoké úrovni, pěkně zpracovaný. 
 
Samotná aplikace je funkční, ale obsahuje několik chyb – např. nemožnost posouvat informace na obrazovce při 
otočení telefonu na šířku (testováno jak na telefonu s Android 9, tak v emulátoru s Android 11).  Ve zdrojovém 
kódu aplikace místy chyběly komentáře a kód byl tak hůře čitelný. 
 
Celkově je práce na dobré úrovni a studentka přišla s nápaditým návrhem, jak řešit problém s motivací u osob s 
depresí. Postrádal jsem hlavně promyšlení několika detailů (formuláře atd.) a zároveň aplikace měla několik chyb, 
proto hodnotím práci stupněm C. 
 
Otázky: 

1. Zvažovala jste využití dalších možností pro sledování nálady, jako je například využití chytrých hodinek se 
senzory, jako je například měřič tepu? 

2. Někteří uživatelé (možná právě hlavně uživatelé s nějakou nemocí) mohou považovat informace v aplikaci 
za citlivé, až důvěrné. Zvažovala jste možnost zabezpečit aplikaci proti nežádoucímu přístupu, případně 
jak? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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