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Cílem práce bylo popsat strukturu uživatelských rozhraní profesionálních 
informačních systémů. Práce byla zaměřena na širší problematiku interakce a 
komunikace člověka a počítače (resp. informačního systému). Toto zaměření je 
obsaženo obecně v druhé kapitole. Ve třetí kapitole jsou popsány podrobně různé 
systémy uživatelských rozhraní počínaje příkazovým řádkem přes nyní nejběžnější 
grafické rozhraní a konče využitím přirozeného jazyka. Ve čtvrté kapitole jsou 
popsány obecné mentální modely uživatele. V páté kapitole jsou popsány normy a 
firemní pravidla uživatelská rozhraní. V šesté a sedmé kapitole jsou popsány 
dialogové informační systémy a jsou porovnána rozhraní profesionálních informaních 
systémů. V druhé části práce autorka přikládá podrobnou grafickou dokumentaci. 

Struktura práce: 
Práce, kterou autorka předkládá je velmi rozsáhlá a podrobná. Napřed popisuje 
podrobně základní pojmy týkající se dané problematiky - typy a vlstnosti 
uživatelského rozhraní. Dále se zabývá normami a pravidly ve vztahu k dané 
problematice.v poslední části popisuje a hodnotí profesionální systémy. 

Práci hodnotím jako velmi rozsáhlou, podrobnou a důkladnou a podrobně 
dokumentovanou .. 

Popisované základní pojmy jsou podrobně popsány a velmi podrobně je 
dokumentována historie týkající se dané problematiky. 

Celkově práci hodnotím jako vynikající, zvláště co se týče podrobnosti, velkého 
rozsahu, pečlivého zpracování a dokumentování. 

Volba informačních zdrojů: 
Autorka volí informační zdroje správně, citace jsou uvedeny dobře. 

Stylistická úroveň práce: 
Stylistickou úroveň práci hodnotím jako velmi dobrou. 
Zpracování je velmi přehledné, podrobné a systematické. 



Formální úprava práce: 
Formální úprava práce je velmi dobrá. 

Doplňující dotazy pro diplomanta: 
Práce je pěkná, mám jeden doplňující dotaz: trochu mi chyběl autorčin vlastní 
pohled na studovanou problematiku, autorka se převážně opírá o dostupnou 
literaturu. 

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 


