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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Celkově hodnotím zadání jako průměrně náročné. Jedná se o standardní vývoj aplikace na základě metodiky 
User-Centered Design (UCD) a aplikace cílí na běžnou populaci. Obtížnost zadání zvyšuje zakomponování prvků 
gamifikace. 

 

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 ve všech částech. Navíc, v posledním kroku, studentka provedla deníkovou studii namísto 
pouhého uživatelského testování. Díky tomu získala kvalitnější zpětnou vazbu právě k prvkům gamifikace. 

 

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. 
Studentka pracovala samostatně, účastnila se pravidelných konzultací a na konzultace byla řádně připravena. 

 

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. 
Po odborné stránce práce odpovídá získaným znalostem. Jednotlivé části analýza, návrh prototypů a jejich 
testování jsou provedeny korektně. Studentce bych vytknul drobné nepřesnosti při používání termínů jako je UI a 
UX nebo záměnu diagramu struktury aplikace s diagramem hierarchické analýzy úkolů (Hierarchical Task Analysis 
– HTA). Také kladně hodnotím schopnost rychle se naučit vývoj v nových nástrojích, jako je framework Flutter a 
jazyk Dart. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Struktura práce odpovídá zvyklostem a je dobře čitelná. Místy práce působí málo formálně, když studentka píše o 
balastu nebo gramotnosti. Studentka se také nevyvarovala gramatickým chybám a překlepům. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Zdroje jsou vybrány vhodně vzhledem k řešené doméně zadání. Citace jsou v textu správně použity. 
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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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka splnila všechny body zadání. Podařilo se jí vytvořit prototyp aplikace pro podporu redukce odpadu 
s gamifikačními prvky. Tuto aplikaci také otestovala, jednak pomocí nízkoúrovňového prototypu a pak také 
pomocí deníkové studie. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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