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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytvoření aplikace pro sledování nálady 
Jméno autora: Andrea Švancarová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: 13136, Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: 13393, Centrum znalostního managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je z mého pohledu průměrně náročné, protože hlavním jádrem je návrh a vytvoření aplikace. S ohledem 
na průběh práce jsme ze zpětného pohledu mohli zadání o „něco“ více zaměřit do teoretické části, protože 
během práce jsme se studentkou vedly celou řadu zajímavých diskusí, které se hodně změřily na podstatu věci 
a tyto poznatky by určitě byly pro práci přínosné a z průměrného zadání by udělaly náročnější.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Všechny body zadání byly splněny. Nicméně, z mého pohledu, a jak je i vidět z odevzdaného textu, některé části 
byly realizovány v minimalistické podobě a chybí podrobnější vysvětlení. Je to škoda, protože jsme celou řadu 
z těchto nedostatků diskutovali a jen se neobjevily v textu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Samostatnost studentky byla velmi vysoká a bylo vidět, že ji práce baví a tématem „žije“. Jenom je škoda, že za 
samostatností trochu pokulhávala aktivita, která byla jako na houpačce. Tj. nahoru a dolů. Se studentkou jsme se v rámci 
jejích časových možností scházeli a vedli zajímavé diskuse k tématu. Jsem ale rád, že se studentka po prodělání „menší“ 
osobní krize byla schopna k práci vrátit a dotáhnout ji do podoby, která je z mého pohledu stále akceptovatelná.  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Jak vytvořená aplikace, tak i odevzdaný text jsou minimalistické. U aplikace, je to z mého pohledu očekávatelné a 
pochopitelné, protože jsme chtěli vytvořit jen to „nejnutnější“. Je ale škoda, že tato skutečnost není lépe popsána v textu. 
V textu je pak popsáno jen nezbytné minimum informací. Což je opět, viz můj předchozí komentář, škoda. Kdyby byla 
práce textově bohatší, tak by mé hodnocení bylo lepší. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána v angličtině. Použitý jazyk je čitelný a jednotlivé části na sebe v rámci možností navazují. Je vidět, že 
studentka psát umí. Narazil jsem jen na několik drobných překlepů. Jinak k textu nemám připomínky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 
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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. 
Citace jsou provedeny korektně a dle citačních norem. Nicméně, s ohledem na množství literatury a její povahu je škoda, 
že se, především s odbornými pojmy a termíny v práci více nepracuje.  

 

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. 
Přestože na první pohled může být vytvořená aplikace velmi jednoduchá, je nutné ji brát v kontextu tématu. Cílem práce, 
tak jsme jej definovali, nebylo vytvořit komplexní aplikaci, ale zkusit vytvořit nástroj, který umožní uživateli jednoduše 
pracovat s náladou a emocemi. Jak z našich diskuzí vyplynulo, není k tomu zapotřebí mnoho. Tím myslím množství tlačítek, 
funkcí, barviček atd. Proto je také aplikace vhodná jen pro uživatele, kteří chtějí s náladami pracovat a aplikace pro ně 
nemá být dalším zdrojem frustrace z množství funkcí a také zdrojem strachu, který se bojí otevřít. To se povedlo. I když je 
stále co vylepšovat. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Je škoda, že studentka nebyla více aktivní. Ale oceňuji, že se i přes osobní krizi nevzdala a povedlo se jí práci, sice 
v minimalistické podobě, odevzdat. To se cení. Projevilo se to ale v rozsahu odevzdané práce a proto ji hodnotím 
tak, jak ji hodnotím. Na závěr ale musím konstatovat, že se mně se studentkou, i díky tématu a zajímavým 
diskusím, spolupracovalo dobře.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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