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Volba tématu

Péče o zdraví a fyzickou kondici v nejrůznějších podobách je jedním z odvětví, kde ročně
protéká  obrovské  množství  peněz.  Jen  trh  mobilních  aplikací  ve  spojení  s  nositelnou
elektronikou nabízí nepřeberné množství produktů a digitálních služeb. Už mnohem méně se
věnuje  pozornost  odpovědnému  přístupu  ke  zdraví  duševnímu,  přestože  mnohé  statistiky
jasně  ukazují  dlouhodobě  se  zhoršující  trendy  včetně  neustále  strmě  rostoucí  spotřeby
psychofarmak.  Diplomová  práce  Alberta  Weise  je  proto  přínosná  už  jenom  tím,  že  se
tématem prevence a podpory duševního zdraví zabývá.

Obsah práce

První  kapitola  slouží  k  uvedení  základního  kontextu,  tj.  definici  a  popisu  nejčastějších
duševních  onemocnění,  jež  je  ve  druhé  kapitole  doplněna  o  přiblížení  způsobů  léčby,
prevence a péče u těchto zdravotních potíží.

Další kapitola podrobněji popisuje, jak vypadá život duševně nemocného člověka – s čím se
potýká, jaké nástrahy na něj číhají  a jaké podpůrné mechanismy současná psychiatrická či
psychoterapeutická  péče  nabízí.  Zde  již  řada  konkrétních  postřehů  nabízí  materiál  k
promýšlení, jaká  řešení může nabídnout v rámci svých možností design digitálního produktu.

Závěrečná,  nejvíce  obsáhlá  část  textu  se  zabývá  výzkumem  a  analýzou  zdravotních  a
motivačních  mobilních  aplikací,  které  nabízí  současný  trh.  Autor  postupně  rozebírá  čtyři
vybrané digitální produkty Daylio, Fabulous, eMoods a Moodnotes. Všímá si celkové užitné
hodnoty, funkcionality a designu uživatelského rozhraní – identifikuje problematické stránky
i pozitiva jednotlivých řešení. Velmi dobře pak shrnuje výstupy analýzy zkoumaných aplikací
a stanovuje si konkrétní cíle pro svůj projekt.



Hodnocení

Teoretická  práce  Alberta  Weise  je  výborně  strukturovaná,  autor  postupuje  metodicky  od
vymezení  základního rámce ke stále přesnějším detailům, které jsou pro jeho designerský
projekt podstatné.

Z textu je patrné, že je v danému tématu (i díky vlastní zkušenosti s odbornou péčí) velmi
dobře zorientovaný, a přestože se jedná o odbornou medicínskou problematiku, dokáže jej
srozumitelně a čtivě čtenáři podat.

V rámci rešerše a analýzy existujících řešení v oblasti zdravotních a motivačních mobilních
aplikací prokazuje schopnost na základě svých znalostí a zkušeností kriticky zhodnotit UI/UX
design současných řešení a definovat jasné zadání pro vlastní autorský projekt.

Ze všech výše zmíněných důvodů považuji teoretickou práci Alberta Weise za vynikající.

Kontrola plagiátorství byla negativní – systém našel shodu 1 %.
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