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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Mobilní aplikace Osobní zdravotní deník 
Jméno autora: Ing. arch. Daniela Hradilová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce 
Oponent práce: Ing. Miroslav Macík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce sestávalo z provedení analýzy současných aplikací pro sběr a analýzu heterogenních zdravotních 
dat. Na základě výsledků analýzy měla být navržena a implementována aplikace pro platformu Android dle 
metodiky UCD. Prototypy v jednotlivých vývojových fázích měly být otestovány z hlediska použitelnosti.    

 
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. 
Jednotlivé body zadání byly v rámci bakalářské práce splněny.  

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení považuji za správný. Rozsah rešerše srovnatelných řešení je ale spíše menší (v práci jsou 
podrobně analyzovány jen dvě aplikace). V rámci metodiky UCD by pro výsledné řešení bylo přínosné zahrnutí 
dalšího vývojového cyklu již na počátku vývoje (jehož součástí by byl tzv. Lo-Fi prototyp). 

 
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. 
Odborná kvalita práce je na velmi dobré úrovni. Drobné výhrady mám k realizaci ukládání přístupových kódů 
PIN bez použití kryptografické soli a k menšímu rozsahu rešerše srovnatelných řešení.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce svým rozsahem výrazně překračuje požadavky a zvyklosti pro bakalářské práce. Práce je psána 
srozumitelnou češtinou bez významnějšího výskytu gramatických nebo stylistických chyb. Práce obsahuje 30 
citovaných zdrojů, včetně několika odborných článků. To považuji v případě BP za zcela dostačující. 

 
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. 
Práce obsahuje 30 citovaných zdrojů, včetně několika odborných článků. V práci jsou odkazované materiály 
korektně citovány. Připomínky mám jen k rozsahu rešerše srovnatelných řešení. 
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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. 
Výsledkem práce je funkční aplikace, které může najít potenciální využití při záznamu a vyhodnocení dat o 
vývoji zdravotního stavu. Poměrně unikátním aspektem je důraz na bezpečnou práci s citlivými daty na 
veřejnosti a zohlednění měnící se subjektivní potřeby frekvence záznamu dat v návaznosti a průběh daného 
onemocnění.  

 
 
 
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. 
 
Studentka ve své bakalářské práci prokázala schopnost samostatně pracovat na řešení komplexních zadání. Práce 
je celkově velmi kvalitní, jak po stránce textové zprávy, tak po stránce vlastní implementace. K práci mám pouze 
menší připomínky (viz výše). Mám následující doplňující otázky: 
 

• Při ukládání PIN do databáze používáte tzv. hashovací funkci, proč se obvykle používá i tzv. „kryptografická 
sůl“? 

• Proč nebyla využita některá ze systémových platforem pro ukládání zdravotních dat (Google Fit na 
platformě Android, případně Apple Health na platformě iOS)? 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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