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Hodnocení (A – F): 

 
 

1. Splnění požadavků zadání:  C  

    

2. Zvolené metody a postupy řešení:  B  

    

3. Formální a jazyková úroveň práce:  B  

    

4. Grafická úprava:  B  

    

5. Odborná úroveň práce:  B  

    

6. Přehlednost práce:  B  

    

7. Práce s odbornou literaturou (citace, normy):  B  

 

8. Využitelnost výsledků práce:   A  

    

Celkové slovní zhodnocení práce: 

Diplomant navrhl a implementoval uživatelské rozhraní pro správu biofeedbackové terapie. Celý 

návrh je pojat velmi komplexně a výsledná aplikace se zdá velmi dobře použitelná. Návrh struktury 

databáze a jednotlivé moduly aplikace jsou v práci dobře popsány. 

Student se v průběhu práce věnoval i testování navrženého rozhraní, což bylo součástí zadání práce. 

Tato část je v práci popsána velmi stručně, z textu není patrné, jak testování probíhalo, zda rozhraní 

testovali vybraní uživatelé, nebo zda testy prováděl sám student, ani není detailněji zřejmé, jaký byl 

výsledek testování. Autor se pouze omezuje na sdělení, že byla ověřena funkčnost aplikace. 

Student prokázal schopnost samostatné systematické práce, předložená práce je zpracována na velmi 

solidní typografické úrovni. 
 

Otázky k obhajobě:  
Jaká by dle Vašeho názoru byla praktická využitelnost připravené aplikace na přenosných zařízeních 

(tablety apod.) a co vše by bylo třeba udělat před jejím nasazením na těchto zařízeních? 
 

Doporučení práce k obhajobě:  doporučuji   nedoporučuji 

 

Navržená klasifikace práce (A-F, uveďte i slovně): B (velmi dobře) 

 

Datum:        Podpis: 

 
Poznámky: 

1) Poznámky a připomínky lze uvést i na další straně formuláře. 

2) Pro hodnocení jednotlivých bodů i celkové hodnocení použijte v souladu se Studijním a zkušebním 

řádem pro studenty ČVUT v Praze tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně  

A B C D E F 
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