
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Téma 
Úkolem studenta bylo: analyzovat a porovnat stávající aplikace pro interaktivní výuku na mobilních zařízeních 
s  různým operačním systémem; rozdělit přidělené úlohy z biologie dle požadavků na uživatelské rozhraní; 
navrhnout a implementovat tyto úlohy pro systém Android verze 4 a vyšší na zařízení s obrazovkou minimálně 9 
palců; soustředit se na intuitivní uživatelského rozhraní a znovupoužitelnost implementace; zakomponovat úlohy 
do společně vytvářené výukové aplikace; otestovat aplikaci s uživateli z  cílové skupiny. 

Řešení 
Autor v kapitole “Úvod” popisuje motivaci tvorby výukových aplikací na tablety pro střední a základní školy. 
Následující kapitola se stručně věnuje operačnímu systému Android. V kapitole “Analýza existujících aplikací” se 
autor soustředí pouze na čtyři české existující výukové aplikace pro operační systém Android. V kapitole 
“Analýza a návrh řešení” se autor soustředí spíše na návrh znovupoužitelných tříd než na návrh uživatelských 
rozhraní. Práce postrádá konkrétně specifikované funkční a nefunkční požadavky, UML class diagramy, 
task diagramy pro popis uživatelských rozhraní nebo low-fidelity prototypy jednotlivých obrazovek 
aplikace. Kladně hodnotím ze testování provádí autor s cílovou skupinou studentů středních škol. 
V  popisu experimentu chybí uvedené demografické údaje participantů, přibližná délka sezení, popis 
použitých zařízení, metody sběru dat a  design experimentu. Používá metodu testování použitelnosti s 
uživateli a observaci během výuky. Zde se autor dopouští nepřesností v názvech použitých metod a popisu 
sběru subjektivního hodnocení participantů pomocí Likertovy škály. Výsledky testování postrádají vyhodnocení 
subjektivního hodnocení participantů, dále je zde opět nepřesnost v názvech použitých metod. V závěru práce 
autor shrnuje její výsledky a diskutuje další možnosti zlepšení výuky s pomocí tabletů. 

Implementace 
Aplikace je implementována v jazyce Java pro operační systém Android. Oceňuji rozsah implementace, který 
je pro bakalářskou práci nadstandardní. Aplikace je nasazena ve výuce na střední škole v Kladně. 

Textová část 
Textová část bakalářské práce je vyhotovena věcně a obsahuje všechny požadované části. Text však není 
standardně členěn do kapitol (úvod, popis problému, analýza a návrh, implementace, testování, závěr). 
Bibliografie obsahuje pouze internetové odkazy, neobsahuje knihu doporučenou vedoucím práce, 
odkazy 8-12 nejsou v textu použity. 

Závěr 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím známkou B-velmi dobře. 

V Praze dne 18.1.2015 
Ing. Jan Balata
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