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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Conversational Interface for Secondary Tasks While Driving a Car 
Jméno autora: Bc. Lukáš Chvátal 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce 
Oponent práce: doc. Ing. Miroslav Bureš, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je analýza použitelnosti různých typů ovládání infotainment systému v automobilu zaměřená na 
uživatele vyšší věkové skupiny a návrh prototypů hlasového ovládání takového systému. Vycházeje z textu práce 
a prezentovaných výsledků zadání hodnotím jako průměrně náročné. 
 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student splnil zadání ve všech bodech včetně návrhu a vyhodnocení dvou prototypů uživatelského rozhraní, 
které jsou požadovány v zadání. 
 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Z pohledu návrhu a testování uživatelských rozhraní považuji postup za vyhovující.  V textu práce bych doporučil 
věnovat větší prostor části zadání týkající se analýzy dostupných postupů týkajících se interakce uživatele s 
infotainment systémem.  
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná anglicky, při jejím čtení jsem nenarazil na výraznější chyby. Typografická úprava práce je 
vyhovující, stejně tak jako její logická struktura. 
 

 
 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů je adekvátní, student cituje 22 zdrojů, většina z nich jsou odborné články. V citaci zdrojů jsou 
občasné překlepy, u zdroje 8, 12 a 17 chybí za „In:“ konkrétní sborník nebo časopis. Při čtení práce jsem nenarazil 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

na případ porušení citační etiky. 
 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Práce řeší relevantní téma přístupnosti uživatelského rozhraní pro nekritické části ovládání automobilu, které však 
mohou mít dopad na bezpečnost jeho provozu, pokud nejsou vhodně řešeny.  

 

Otázka pro studenta:  Plánujete v projektu dále pokračovat a pokud ano, jakými oblastmi se plánujete zabývat? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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