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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  UX Eval – Webová aplikace pro analýzu testů použitelnosti 
Jméno autora: Bc. Dmitrij Bučkovský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce 
Vedoucí práce: Ing. Ivo Malý, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější. Student měl jednak navrhnout a vytvořit vlastní webovou aplikaci pro sběr a 
analýzu dat z testů použitelnosti. Zároveň měl nastudovat strukturu aplikace UX Tester, se kterou měla být 
nově vytvářená webová aplikace kompatibilní na úrovni používání společné databáze. 

 

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. 

Student splnil jednotlivé části zadání. Analyzoval existující aplikace a činnosti při sběru dat z testů použitelnosti 
a na základě zadání vytvořil požadavky na aplikaci. Navržená a implementovaná aplikace splňuje požadavky. 
Z hlediska použitelnosti v ní ale shledávám drobné nedostatky. Jednak je to způsob reprezentace projektu, 
který je zbytečně zanořený podle vzoru z mobilní aplikace. Dále je to vazba mezi stromem projektu a hlavní 
částí aplikace s videi a logy, zejména způsob zobrazování tohoto obsahu v různých panelech. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Student byl při zpracování práce aktivní, dodržoval dohodnuté termíny pravidelných konzultací a plnil 
jednotlivé úkoly. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal, že v rámci studia získal odborné znalosti pro samostatnou práci na analýze, návrhu a 
implementaci webové aplikace. V části analýza bych očekával podrobnější a komplexnější úkoly, které by lépe 
reflektovaly provedenou analýzu procesu testování použitelnosti. Student aplikaci otestoval jak z hlediska testů 
použitelnosti, tak z hlediska softwarových testů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální stránce na dobré úrovni, je dobře strukturovaná a čitelná. 

 

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. 
Vzhledem k charakteru práce je použitá literatura relevantní. V práci je literatura odkazována a správně 
použita. Ocenil bych více odborných článků. 

 

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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student při řešení práce projevil schopnost samostatného zpracování softwarového projektu, od analýzy přes 
design až po implementaci a její testování. Výsledkem je funkční aplikace splňující požadavky zadání. Připomínky 
mám k využití analytické části pro realizaci komplexnějších případů užití a k drobným nedostatkům 
v implementaci a vzhledu struktury testového projektu.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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