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Název práce: Designové metody českých UX designérů  

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: výborně 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Brejcha, Ph.D. 

Oponentka práce: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.  

Konzultant/-ka práce:  

Řešitelka práce: Bc. Darya Tsitová 

Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce sledovala využití designových metod mezi českými UX designéry při návrhu 
webových a mobilních aplikací. Cílem práce bylo zjistit, které metody jsou v praxi využívány, 
jakým způsobem a v jakých fázích designového procesu. To s sebou neslo mnohá úskalí, zejm. 
kvůli velké roztříštěnosti oboru UX a také proto, že mnoho respondentů se mohlo rozhovorů 
zúčastnit pouze anonymně.  

Nejčastěji používané metody jsou precizně popsány s použitím širokého spektra literatury. 
Výsledky jsou představeny přehledně a mohou se stát dobrým vodítkem pro navazující práce, 
ať už v akademické nebo praktické sféře. Z metodologického hlediska autorka postupovala 
formou pilotních polostrukturovaných rozhovorů, které pro svůj hlavní průzkum dále upravila. 
Přestože je vzorek respondentů heterogenní, autorka si počínala obezřetně a veškeré závěry 
představila v patřičném kontextu. Cílem bylo ostatně získat kvalitativní vhled do problematiky 
a příp. navazující kvantitativní výzkum by musel být designován jiným způsobem. Předložená 
diplomová práce splňuje příslušné formální požadavky, autorka navíc prokazuje schopnost 
pracovat se zdroji v nadstandardním rozsahu. 

Práci doporučuji k obhajobě a dle mého si zasluhuje následnou knižní publikaci. 
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
35 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 20 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 95  

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 Dobřichovicích dne 31.5.2020 .............  Jan Brejcha
  

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


