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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytvoření mobilní aplikace pro podporu učení a ověřování znalostí. 
Jméno autora: Bc. Aneta Steimarová. 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce. 
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra matematiky. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomantka si téma práce vybrala sama. Jedná se o návrh aplikace pro mobilní telefony, která má pomoci studentům se 
studiem předmětu Teorie algoritmů a která se v budoucnu bude moci rozšířit i na další matematické předměty. Přitom má 
aplikace brát v úvahu moderní trendy ve výuce matematiky na technických vysokých školách. 

 
 

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. 

Diplomová práce splnila zadání. Diplomantka se seznámila s moderními trendy výuky matematiky založené na práci 
dánského projektu KOM, provedla průzkum mezi studenty předmětu Teorie algoritmů v letním semestru akademického 
roku 2019/20 a na základě tohoto průzkumu vytvořila funkční návrh mobilní aplikace. 

 
 

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 byla během práce aktivní, postup práce se mnou pravidelně konzultovala a dohodnuté termíny dodržovala. 
Studentka již měla zkušenost s tvorbou mobilních aplikací, kterou při práci využila. 

 
 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Jedná se o technicky nepříliš náročnou mobilní aplikaci. Na práci si cením to, že studentka provedla průzkum mezi studenty 
FEL a FIT týkající se studentských postojů k přípravě během semestru i před závěrečnou zkouškou. Na základě tohoto 
průzkumu upravila svoji původní představu o aplikaci. Studie užitečnosti mezi uživateli je malého rozsahu; důvodem je 
březnový přechod na online výuku a posunutí prvního zkouškového testu na konec května. Proto aplikaci k přípravě na test 
využilo podstatně méně studentů než byla původní představa. 

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
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Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má odpovídající rozsah; je psána v češtině a obsahuje pouze malé množství překlepů. Diplomantka použila TEXovou 
šablonu a proto má práce vysokou typografickou úroveň. 

 

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. 
Studentka využila doporučenou literaturu. Citace jsou uvedeny správně a jsou v souladu s citačními zvyklostmi. Pouze v první 
části práce mohla studentka využít i další literaturu (i když je třeba poznamenat, že literatura k moderním trendům výuky 
matematiky je velmi rozsáhlá). 

 

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. 
Diplomová práce obsahuje funkční návrh aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android, která je vytvořena 
tak, aby bylo v budoucnu možné její rozšíření i na operační systém iOS.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Jedná se o funkční návrh aplikace pro mobilní telefony. Studentka provedla průzkum mezi studenty – 
potenciálními uživateli. Vývoj probíhal iterativní metodou. Na práci studentky si vážím toho, že pro prostudování 
literatury týkající se moderních trendů ve výuce matematiky přehodnotila koncept celé aplikace. Také to, že se 
zaměřila na předmět Teorie algoritmů, hodnotím kladně; aplikací pro pomoc při výuce základních matematických 
kurzů (jako je matematická analýza či lineární algebra) existuje řada.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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