
 

1/2 
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  UX/UI redesign aplikace DSFEL  
Jméno autora: Hoang Quoc Tran 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. David Kukačka  
Pracoviště oponenta práce: Česká spořitelna 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.  
Zadání závěrečné práce se skládá z iterativního uživatelského testování, vyhodnocení a návrhu úprav. Následně se pak 
práce věnuje úpravě existujícího front-endu aplikace. Z tohoto důvodu považuji téma za průměrně složité, odpovídající 
rozsahu bakalářské práce. 

 

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. 

Zpracování závěrečné práce úspěšně vychází z pokynů pro vypracování. Postup přístupu k problematice má jasně danou 
strukturu a logický koncept, který je obecně používán. Díky tomu je práce kvalitně zpracována a zadání plní téměř bez 
výhrad.  
Výhrady mám pouze k části „Analýza stávající aplikace“: zde je aplikace obecně představena a jsou zde správně uvedeny 
UC. Zcela zde však chybí aktuální podoba UI aplikace, což u tohoto tématu závěrečné práce považuji za důležité. Bez této 
části není pro čtenáře možné zhodnotit dopad provedených UI úprav. 

 

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

Práce má jasně definovaný výchozí bod a předeslané cíle. O jejich dosažení pak práce usiluje iteracemi složeními z 
uživatelského testování, vyhodnocení a podrobnějšího návrhu. Jedná se o vhodný a obecně používaný způsob řešení 
tohoto typu problému, kterému není co vytknout.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Při vypracování práce student prokázal znalost dané problematiky a obecně užívané postupy při řešení obdobného typu 
problému. Vypracování pak vyžadovalo sběr reálných dat od skutečných osob a řešení praktických problémů, kterými daná 
aplikace trpí.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
U obrázků, obsahujících novou podobu UI bych uvítal, jakým způsobem vypadala před a po provedené úpravě – není na 
první pohled jasné, jakým způsobem se UI změnilo.  
Práce obsahuje 24 UC, avšak postrádám zde nějaký UML diagram zachycující jejich provázání (které persony se které UC 
týká, jaké jsou mezi nimi vztahy, např: UC1 předchází UC2, v tomto množství grafické zachycení pomůže čtenáři lépe se 
zorientovat a pochopit, jakou funkcionalitu aplikace pokrývá, aniž by musel pročítat několik stránek textu). 
Práce se nevyhnula gramatickým chybám, především čárky oddělující vedlejší věty zde občas nejsou správně umístěny. 
Dále pak některá slovní spojení nedávají zcela smysl („..všude dojíždí kolem“). Ve scénáři S2 se pak autor trochu zamotal ve 
jménech person a odstavec tak nedává smysl. 
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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. 
Autor při zpracování práce využil literaturu doporučenou vedoucím, kterou vhodně doplnil internetovými 
odkazy k danému tématu.  
Místy mi však není zcela jasné, odkud autor čerpal (např: na straně 4 autor rozepisuje seznam konkrétních 
heuristik Heuristické evaluace, tento seznam jsem však na odkazovaném zdroji nenalezl). 

 

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. 
- 

 
 

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 si bere za cíl úpravu skutečné aplikace používané na FEL pro zadávání závěrečných prací a semestrálních 
projektů. Student se tak musel seznámit s již existující aplikací a navrhnout její úpravu šetrným způsobem, aby 
nedošlo k nechtěnému odrazení aktuálních uživatelů, kteří jsou již na určité chování aplikace zvyklí. Postup 
vypracování práce se drží logického konceptu, se kterým je možné se setkat běžně v praxi. Přínos práce pak není 
pouze teoretický, ale má reálný dopad do systému provozovanému na FEL – z tohoto důvodu zatím navrhuji níže 
uvedené hodnocení. V případě kvalitně odvedené obhajoby bych však neváhal studentovi známku zlepšit na A. 

 

 

Otázky:  

1. Jak je v práci uvedeno, UX se netýká pouze vzhledu aplikace, ale celkové zkušenosti, kterou uživatel 
s danou aplikací má. Jak bylo toto v rámci práce řešeno? Probírali jste s uživateli, zda by například 
nepracovali s aplikací raději pomocí mobilních zařízení a aplikaci tomuto nepřizpůsobili? V případě, že by 
uživatelé preferovali práci s aplikací přes tablet, jaké dopady do UI by dle vás toto mělo?  

2. V případě, kdy byste nemusel v práci vycházet z použitých technologií ve stávající verzi aplikace, jaké 
frontendové technologie byste pro tuto aplikaci doporučil a proč? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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