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Téma 

Cílem diplomové práce bylo zkoumat možnosti využití multimodáního konverzačního uživatelského 

rozhraní v kontextu řešení sekundárních úloh starších řidičů osobního automobilu. Na základě analýzy 

současných řešení navrhnout vlastní prototyp konverzačního uživatelského rozhraní a provést 

experimenty s uživateli z cílové skupiny. 

Řešení 

Student provedl zevrubnou analýzu všech relevantních témat a jejich řešení. Zejména se pak zaměřil 

na otázky distraktorů a snižování jejich negativních vlivů na řízení osobního automobilu, porovnání 

metod interakce a zotavení se z chyb při interakci s informačním systémem auta a specifika starších 

řidičů v souvislosti s distraktory a interakcí s informačním systémem auta. 

Na základě této analýzy si student zvolil jako relevantní scénáře podporu v nečekaných situacích při 

používání auto navigace a podporu zasílání textových zpráv za účelem zvýšení bezpečnosti a 

komfortu. 

Student vytvořil příslušný prototyp konverzačního asistenta a pomocný systém pro simulaci primární 

úlohy (řízení auta) a provedl první experiment. Na základě výsledků tohoto experimentu provedl 

úrpavy jak ve scénářích tak v prototypu. Druhý experiment s novým prototypem proběhl již 

v simulátoru auta a tak bylo dosaženo vyšší externí validity. 

Experimenty přinesly velmi zajímavé poznatky o chování a preferencích starších řidičů (průměrný věk 

účastníků studie druhého experimentu byl 72 let) při používání auto navigace a zasílání zpráv. 

Studentem navržený asistent vykazoval velmi vysokou míru použitelnosti (na standardizované škále 

SUS vykazoval míru použitelnosti vyšší než 90 % produktů testovaných touto metodou). 

Na základě zkušeností z obou experimentů student vytvořil formální popis finálního návrhu 

konverzačního asistenta pro možné budoucí implementace. 

Text práce je přehledný a srozumitelný a obsahuje všechny náležitosti. 

Student byl po celou dobu práce na diplomové práci velmi aktivní a samostatný a všechny činnosti 

vykonával svědomitě a na velmi vysoké kvalitativní úrovni. Výsledky byly též zpracovány ve formě 

vědeckého článku, který byl přijat a publikován na prestižní mezinárodní konferenci. 

Závěr 

K diplomové práci nemám žádné výhrady. 

Práci hodnotím známkou A (výborně). 
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