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Slovní hodnocení práce 

Diplomantka se ve své práci od samého začátku chtěla věnovat tématu hodnocení uživatelských 

rozhraní. Zadání práce bylo výjimečně komplikované. První dohodnuté téma se mělo zaměřit na 

hodnocení rozhraní za pomoci eye-tryckingu. Od tohoto tématu musela diplomantka na poslední 

chvíli ustoupit, protože narazila na naprostou neochotu ke spolupráci ze strany Laboratoře UK, 

kterou se přes veškeré úsilí nepodařilo zlepšit.  

V druhém kole snah o zadání DP se studentka spojila se společností e4t (později Digiteq), se 

kterou ÚISK spolupracuje na výuce předmětů týkajících se UX. Jednalo se o první společný 

projekt v oblasti studentských závěrečných prací. Navzdory oboustranné snaze se ukázalo velice 

obtížné řádně vydefinovat téma tak, aby studentka mohla zároveň splnit požadavky na 

akademickou práci v podobě DP a zároveň mohla přispět k praktickému výzkumu na straně 

partnerské společnosti. Výsledná podoba práce je tedy výsledkem kompromisu, který byl 

v daných podmínkách realizovatelný. Velice tímto oceňuji nasazení diplomantky v procesu jejího 

zpracování. Studentka absolvovala za tímto účelem intenzivní pracovní stáž přímo ve Škoda Auto, 

a.s. Mladá Boleslav. 

V teoretické části diplomantka zasazuje téma do kontextuálního rámce a definuje související 

pojmový aparát – ten v této oblasti často ještě není zcela pevně ukotvený. Diplomantka v této 

části prokazuje dobrou širší znalost tématu. Oceňuji rozsah prostudovaných cizojazyčných, 

odborných zdrojů. V praktické části studentka zkoumala a porovnávala možnosti využití dvou 

testovacích metod: dotazník a testování použitelnosti v prostředí HMI. U obou přístupů provádí 

hodnocení kladů a záporů a navzájem metody srovnává z hlediska využitelnosti ve stanovené fázi 

projektu a segmentu specializace. Z pohledu aplikované metody výzkumu splňuje diplomantka 

požadavky kladené na DP. 

Stylistická a gramatická úroveň práce je na dobré úrovni. Závěrečný soupis použité literatury bych 

pro větší přehlednost doporučovala číslovat.  

 

Předkládaná práce odpovídá zadání a splňuje požadavky kladené na DP. Na základě výše 

uvedeného posouzení doporučuji diplomovou práci Bc. Sabiny Křepelkové k obhajobě 

s hodnocením „výborně“ dle výsledků obhajoby. 
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Diplomová práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

35 bodů (ze 40) 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 15 bodů (ze 20) 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

18 bodů (ze 20) 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

12 bodů (z 15) 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

4 bodů (z 5) 

      

CELKEM  max. 100 bodů 84 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne  3.1.2019 .  PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


