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Téma 

Cílem diplomové práce bylo prozkoumat možná řešení vyhledávání ztracených předmětů denní 

potřeby. Na základě uživatelského výzkumu identifikovat potřeby vybrané cílové skupiny a formou 

formativní evaluace za pomocí uživatelských testů vytvořit prototyp. 

Řešení 

Student si jako hlavní cílovou skupinu vybral starší dospělé osoby, které se na základě analyzovaných 

studií nejvíce potýkají se ztrácením a opakovaným hledáním věcí osobní denní potřeby. Ve druhé 

kapitole se student věnuje analýze současných řešení a na závěr předkládá přehlednou souhrnnou 

srovnávací tabulku, ze které vyplývá, že žádné řešení nesplňuje požadovaná kritéria. Vybraná kritéria 

jsou popsána v úvodu kapitoly, nicméně by si zasloužila důkladnější argumentaci včetně případných 

odkazů na studie, které by tvrzení podpořily. 

Třetí kapitola analyzuje cílové skupiny. Hlavní skupinou jsou starší lidé. Sekundární skupinou jsou 

malé děti. Student vytvořil sadu scénářů, které doprovodil storyboardy. Ty pak následně validoval a 

upravoval v rámci interview se staršími osobami. Pro účely interview student vytvořil mockup 

ovladače budoucího vyhledávacího systému. Tato část práce je velmi dobře zpracovaná a dává solidní 

základ pro budoucí návrh řešení. 

Pro návrh řešení (kapitola 4) si student vybral nejslibnější scénáře a navrhl ovladač. Vlastnosti jsou 

popsány velice podrobně (včetně váhy a rozměrů jednotlivých prvků). Ocenil bych ale technický 

nákres, který by celý návrh zpřehlednil. Stejně tak by byly vhodné nákresy zařízení k označení 

předmětu zájmu (tzv. tag) a „hlídače dveří“. Pro budoucí hardwarovou implementaci rovněž 

postrádám návrh logiky (např. ve formě stavových diagramů). 

Při implementaci elektroniky tagu (kap. 5.3) student vybral vhodné elektronické součástky a 

implementoval hardware a software ve formě prototypu. Chybí mi zde souhrnný popis pro budoucí 

implementaci finálního řešení. Ovladač zůstal ve formě mockupu, což by nevadilo, jelikož pro účely 

testování zcela postačoval. Nicméně by v kapitole 5.5, která ovladač popisuje měla být alespoň 

specifikace hardwarových a softwarových požadavků pro implementaci. 

Student byl v úzkém kontaktu s osobami z cílové skupiny a uživatelské testy, které realizoval (viz 

kap. 6) jsou na vysoké úrovni a přinesly velmi relevantní data. Na základě těchto testů lze konstatovat, 

že navržený sytém řeší specifické problémy hlavní cílové skupiny. 

Závěr 

K diplomové práci mám řadu výhrad. 

Práci hodnotím známkou C (dobře). 
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