
 

1/2 
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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 
Vedoucí práce: Ing. Ivo Malý, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější a to zejména rozsah aktivit, které jsou s jeho splněním spojené. Studentka se 
měla zaměřit na vznik aplikace pro sběr a vyhodnocování osobních pocitových a zdravotních dat. Mimo to měla 
také navrhnout a vytvořit mechanismus, jak tato data sbírat a prezentovat diskrétně. Celkový vývoj měl také 
proběhnout v souladu s metodikou User-Centered Design (UCD). 
 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 považuji za splněné ve všech bodech. Studentka provedla důkladnou analýzu problematiky sběru a 
prezentace dat, včetně analýzy existujících řešení. Návrh uživatelského rozhraní aplikace byl korektně ověřen 
uživatelskými testy a výsledky byly dále do práce zapracovány. Následně byla aplikace implementována, je 
funkční a podařilo se naplnit požadavky na práci ve veřejném prostoru, včetně zabezpečení aplikace při odcizení. 
Drobnou výhradu bych měl ke komponentě kalendář, která nakonec po dohodě s vedoucím práce nebyla 
implementována a neměla být v rozhraní aplikace vůbec zobrazena. Taktéž ochrana dat neschovává textové 
informace vložené do 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 pracovala velmi samostatně, na pravidelné schůzky byla vždy připravena. Oceňuji také 
použití vědeckých článku v analytické části. 
 
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. 
Student prokázala, že dokáže využít znalosti získané praxí a studiem k práci na zadaném tématu. Z hlediska 
analýzy, návrhu aplikace a uživatelského testování hodnotím práci na velmi dobré úrovni. Co se týče 
implementace, zde bych chtěl vytknout nevhodné využívání operátoru !! a z toho plynoucí problémy s chybou 
NullPointerException. Architektura aplikace by také mohla více odpovídat vrstevnaté architektuře doporučené 
pro vývoj Android aplikací. Způsob uložení PINu do databáze pomocí MD5 hash není dostatečně bezpečné a pro 
produkční aplikaci by tato funkcionalita měla být změněna. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah bakalářské práce je nadprůměrný, nicméně neobsahuje žádné zbytečné kapitoly. Struktura práce 
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odpovídá zvyklostem, je velmi dobře čitelná a po gramatický stránce neobsahuje příliš chyb ani překlepů. 
 
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 a jejich počet je nadprůměrný.  
 
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 vytvořila mobilní aplikaci, které splňuje požadavky zadání. Kvalitně provedená analýza dává práci silné 
základy pro smysluplnou a uživatelskými potřebami a chováním podloženou funkcionalitu. Výsledná aplikace byla, 
i přes složitější situaci s Covid-19, ověřena pomocí uživatelských testů a výsledky potvrdily její použitelnost.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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