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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Adaptace UI/SW založena na stavu uživatele 
Jméno autora: Vojtěch Svoboda 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Božena Mannová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce se věnuje emocím, které se uplatní při adaptaci uživatelského rozhraní. Z tohoto pohledu se práce může zdát 
náročnější, nebo spíše neobvyklejší. 
 

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. Větší pozornost mohla být věnována testování. 
 

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

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce vyžadovala studium odborné literatury, s kterou se student neseznámil během studia. Tyto znalosti shrnul do kapitoly 
Rešerše. Kapitola Návrh by měla obsahovat popis toho, co student vytváří. Systematický popis jsem v této kapitole nenašla. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce snižují zbytečné velké mezery např. mezi nadpisem a dalším textem. Popis je často nesrozumitelný. 
Např. hned na str. 3 kapitola 3.1 Emoce je text „V průběhu staletí se lidstvo snažilo na tuto otázku odpovědět“  - ale žádná 
otázka pod nadpisem uvedena nebyla. Tento příklad charakterizuje jazykovou úroveň práce. 
V práci jsou překlepy i špatná tvarosloví. V textu je uveden odkaz na Diagram… ale nadpis je Obrázek … 

 

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 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. 
Student použil značné množství zdrojů, dodržel citační etiku. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné 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. 
 
Práce není pečlivě zpracovaná a obsahuje řadu nevýstižných formulací. 
 

Otázka: 

V práci je velmi stručně uvedeno, že proběhne druhá fáze testování.  Můžete nám stručně říci, jak budete 
uživatelskou spokojenost testovat? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 11.6.2018     Podpis: 


