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Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce se věnuje otázkám využívání designových metod mezi českými UX 

designéry při návrhu webových a mobilních aplikací. Jedná se o velice kvalitní práci, kde 

diplomantka prokazuje vysoké akademické schopnosti práce s textem, analýzy kvalitativních dat 

a jejich reflexe.  

V teoretické části autorka zevrubně popisuje jednotlivé přístupy k UX designu, popisuje jednotlivé 

metody a hodnotí jejich možnosti. Jedná se o vysoce kvalitní dokument, který lze použít jako 

prvotní informační zdroj pro osoby zaujaté tématem.  

V rámci praktické části se autorka snaží zodpovědět výzkumnou otázku „Jaké metody a principy 

používají čeští seniorní UX designéři typicky v průběhu designového procesu a jaké jsou způsoby 

jejich využití?“. Využívá metody polostrukturovaných rozhovorů, které jsou dobře provedeny a 

data z nich vhodně analyzována.  

Autorka zmiňuje, že vstupy nejsou generalizovatelné na celou populaci českých UX designerů, 

což je jistě pravda, i tak přináší vhodný náhled na danou situaci. Bohužel finální výzkumný vzorek 

je značně nesourodý, čítal 17 respondentů, kteří pocházejí z různých odvětví UX designu. Tato 

variabilita může být problematická při vyhodnocení dat. Bylo by vhodnější vybrat jednu, nebo dvě 

kategorie a těm se věnovat podrobněji, nebo navýšit počet respondentů v jednotlivých skupinách.  

Po formální i obsahové stránce je práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní obhajobě. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“. Práci doporučuji k obhajobě.  



Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné zpracování tématu 32 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 16 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, využití inf. zdrojů 20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 88  

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 31.5.2020  Michaela Slussareff 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 

 


