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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace pro podporu sdílení informací mezi čtenáři knih 

Jméno autora: Zuzana Štetinová 
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 náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za náročnější, protože téma je hodně široké. Z tohoto důvodu bylo zadáním jen vytvoření „alfa“ verze 

produktu, na které se ověří smysluplnost myšlenky a teprve na základě uživatelských testů se rozhodne o dalším 
pokračování a směrování navrhované aplikace. 

 

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. Požadovaná verze aplikace byla vytvořena a zpětná vazba získána. Sice 
v menším počtu respondentů, ale to nic nemění na tom, že svůj účel to splnilo.  

 

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 studentkou jsme se pravidelně scházeli a průběžně diskutovali jak průběh, tak i samotnou koncepci výstupů práce. 
Studentka projevila vysokou míru samostatnosti, aktivně přistupovala ke všem výzvám a také zpracování textu zvládla 
samostatně. Z důvodu jiných povinností došlo k mírnému skluzu v dokončovací fázi, který byl ale vykompenzován zájmem 
o téma a pečlivostí (někdy možná až zbytečnou) s jakou k práci přistupovala.  

 

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 realizace aplikace. Vše ostatní studentka získala vlastní rešerší existujících materiálů a osobním 
průzkumem, při komunikace s vybranými zástupci cílové skupiny (zájemci o knihy a sdílení informací o nich). Bylo vidět, že 
se studentka v problematice orientuje a téma je jí blízké. 

 

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. Potvrzuje to pečlivost studentky, s jakou k práci přistoupila.  

 

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. 
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Použité zdroje odpovídají potřebám práce a citace zvyklostem a normám. Snad jen datum citace internetového zdroje 
mohlo být uvedeno lépe. Například se zkratkou „cit.“ jako je to obvyklé. Toto ale považuji za drobnost. Za důležité a 
přínosné považuji především provedení průzkumu v cílové skupině. 

 

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. 
Vytvořená aplikace je „alfa“ verzí a svou koncepcí odpovídá požadavkům, které vyplynuly z prvotního průzkumu cílové 
skupiny a analýzy studentky. Přestože testovací skupina vytvořené aplikace nebyla velká, výstupy uživatelských testů 
ukázaly, že má smysl novou aplikaci vyvinout. Většina připomínek byla spíše charakteru kosmetických úprav, se kterými 
jsme počítali. Hlavním cílem práce bylo především realizovat funkčnost a vizuální stránka se bude řešit v dalších verzích. 
Alespoň věřím, že odevzdáním a obhajobou práce na aplikaci nekončí a vytvořená verze bude dále rozvíjena. Potenciál pro 
využití zde je.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

S prací studentky jsem spokojen. Vše, co jsme si na začátku dohodli, platilo. Občas bylo sice vidět, že je hodně 
vytížená, ale odevzdaná práce má vysokou kvalitu. Velmi se mi líbila samostatnost, pečlivost a kreativita, se kterou 
k práci přistoupila. 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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