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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace pro podporu metody Pomodoro 

Jméno autora: Adam Lipowski 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: 13136, Katedra počítačů 

Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava, Ph.D. 

Pracoviště vedoucího práce: 13393, Centrum znalostního managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Z mého pohledu se jedná o typickou bakalářskou práci, jejímž výstupem je software. Náplň práce spočívá v analýze 
problematiky, návrhu a implementaci řešení. Náročnější bylo seznámení se s novými technologiemi, ale celkově hodnotím 
náročnost jako standardní. 

 

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. 

Všechny požadavky a cíle zadání byly naplněny.  
 

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. 
Se studentem se pravidelně potkávali dle naplánovaných schůzek. Student byl velmi aktivní a na schůzky byl vždy výborně 
připravený. Oceňuji jeho samostatnost, která vycházela nejen z jeho vlastností a schopností, ale také zájmu o téma. 
Jednoduše lze konstatovat, že téma mu „sedlo“. Což se projevilo nejen ve vysoké kvalitě přístupu k práci, ale také 
v samotných výstupech. Student se navíc nebál předložit výstup své práce do komunity „znalých“ uživatelů techniky 
Pomodoro a zpětná vazba těchto uživatelů potvrdila kvalitu a přínosnost vytvořené práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce kombinuje jak znalosti, získané během studia, tak i podklady a data, získané v praxi. Znalosti ze studia se uplatnily 
především v části tvorby aplikace a výběru vhodné platformy. V první části práce je provedena velmi detailní rešerše nejen 
metody Pomodoro, ale také oblasti, do které tato metoda patří. Celkově bych rozsahem i kvalitou obsahu vytvořenou práci 
přirovnal k diplomové práci. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Typografická a jazyková stránka je na vysoké úrovni. Student umí vytvořit konzistentní a čtivý text. Jenom má občas sklony 
k velké míře detailu a zesložiťování textu tak, že pro znalejší čtenáře může být matoucí. To je ale dáno nezkušeností 
s psaním závěrečné práce. Výsledná podoba textu je ale z tohoto pohledu již v pořádku.  

 

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 
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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. 
Použité zdroje odpovídají potřebám práce a citace zvyklostem a normám. Oceňuji, že se student nebál pustit i do čtení a 
studiu delších textů, které ne vždy přímo souvisely s výstupy a požadavky jeho práce.  

 

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. 
Zpětná vazba z komunity zkušených uživatelů metody Pomodoro ukazuje, že myšlenka propojení metody přes více 
zařízení, která mě napadla při psaní mé disertační práce, je smysluplná a přínosná i pro další uživatele. Vytvořený nástroj je 
dalším nástrojem pro podporu metody Pomodoro a dovolím si konstatovat, že propojením více zařízení je svým způsobem 
unikátní. Je dobře, a oceňuji to, že student chce systém i dále rozvíjet.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

S prací studenta jsem maximálně spokojen. Vše, co jsme si na začátku dohodli, platilo. Velmi se mi líbilo nadšení 
studenta pro téma, ze kterého následně vyplynula samostatnost, pečlivost a kreativita, se kterou k práci přistoupil. 
Také kvalita odevzdaného textu je vysoká. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím nejlepším stupněm A-výborně. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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