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Slovní hodnocení práce 

Předložená práce se zaměřuje na téma přínosů a omezení různých metod uživatelského 

hodnocení HMI, v teoretické části práce je představena teorie HMI, v praktické části práce je 

v rámci případové studie provedeno testování vybraných metod uživatelského hodnocení. 

Diplomová práce je v několika ohledech pozoruhodná, například proto, že vychází 

z exkluzivní spolupráce našeho ústavu se společnostmi, které se zabývají problematikou 

automotive v čele s automobilku Škoda Auto, a.s. Ukazuje se zde teoretická síla našeho 

oboru, která ve spojení s praktickou implementací nachází výborné uplatnění v elitním 

podnikatelském sektoru. Dalším pozoruhodnou charakteristikou práce je její téma – 

problematika použitelnosti, HMI a UX včetně odvozených disciplín je v angloamerickém 

prostředí velmi konjunkturní oblastí, lidově řečeno „zlatým dolem“, zatímco u nás stále čeká 

na své docenění. Jedná se tedy jednoznačně o obor budoucnosti.  

Autorka přistupuje k teoretické i praktické části pečlivě a systematicky. Vychází z kvalitní 

rešerše a rozsáhlého seznamu prostudované cizojazyčné literatury. V kvalitě zpracování se 

jedná o nejlepší česky psaný materiál, zabývající se touto problematikou, který jsem četl. 

Postupně je popsáno 26 užívaných metod hodnocení použitelnosti HMI, z nichž pro 

praktickou část zvolila dvě metody (v návaznosti na omezení daná vlastními možnostmi 

a také zadáním spolupracující firmy) s nimiž bylo provedeno testování infotainmentu. 

Z hlediska metodologie je práce vedena pečlivě, pilotní a následně ostré testování je 

metodologicky korektní a výběr respondentů reprezentativní. Proto také i výsledky výzkumu 

lze považovat za validní.  
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Otázky pro obhajobu.  

Mluvíte o dvou nejvhodnějších metodách hodnocení použitelnosti, ale přitom byla volba 

metod výrazně omezena zmiňovanými požadavky firmy. Jak by podle vás vypadala situace 

bez tohoto omezení? 

Jako jeden z přínosů práce uvádíte odhalené chyby bránící v použitelnosti stávajícího 

prototypu firmy Škoda auto. Kde jsou tyto chyby uvedeny? 

 

Hodnotící tabulka 

 

Aspekt kval. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Práce je logicky členěna, metodologicky 
bezchybná.  

40 (40) bodů 

přínos a novost 
práce 

Práce je přínosná a dobře využitelná pro 
zájemce o danou problematiku. 

20 (20) bodů 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

Seznam použitých zdrojů je kvalitní a 
rozsáhlý. Je dodržena norma ISO690. 

20 (20) bodů 

slohové zpracování Práce je psána čtivě, formulace jsou jasné a 
pochopitelné.   

15 (15) bodů 

gramatika textu Práce je gramaticky v pořádku, občas se v ní 
ale najdou drobné překlepy a chyby. 

3 (5) bodů 

CELKEM   98 bodů 

S ohledem na výše uvedené doporučují hodnocení výborně.  

 

 

V Praze dne 15.1.2019   

Ing. Martin Souček, Ph.D. 


