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stranu posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:

V tabulce uživatelé je atribut role, bylo by možné ho rozdělit do další tabulky?
Mohou mít testy jinou podobu než jen ýběr možností (a, b, c, d)?
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu
diplomantem:

Splněnícíle práce x
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x
Hloubka provedené analýzy x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použiých pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafi/) x
Sýlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a
citací

x
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Práci doporučuji - nedopďÍrčujix k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: q J013
Podpis oponenta diplomové práce

Autor diplomové práce si pečlivě nastudoval problematiku UX ve vztahu k weborným stránkám.
Výsledkem předložené práce je e-learningová platforma pro wděláváník elektronickému podnikání.
oceňuji, že autor v závěru práce provedl studii ohledně UX designu ýsledné platformy, která je více
detailněji rozebrána v příloze práce.
Diplomová práce obsahuje překlepy (E-learning jak pomůcka , s.37), gramatické a sýlistické chyby
(testeři vyplnily, s. 83)' Některé použité termíny nebyly vysvětleny při pruním vyslqrtu (např.
Wireframe). Použitíanglichých slov nebylo konzistentní(psaníWireframe nebo WireFrame).
U citace ''Dnes už se responzivnídesign staltakřka nutností, jelikož mobilní zaí'uení se v současné době
stávají stále více dominantní a desktopové aplikace pomalu odcházení do ústraní." (strana 53) chybí
zdůvodněnítvzení (v tomto případě například citace či graf). Tabulky použité v praKické části
nekorespondují s ER diagramem (např' Tabulka testů na straně 62, kde jsou různě velké VARCHARY u
možnostíodpovědí). Několik použiých zkratek chybív úvodním seznamu zkratek (např. TUL, cIsPE).
Celkově hodnotím práci jako přínosnou a doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením ,,Velmi
dobře.''
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