
 

1/2 
 

POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání 
 

náročnější 

Diplomantka zvolila zadání, které vyžadovalo vlastní studium pro ni nového oboru – dopravního inženýrství. Správně 
porozumění a pochopení potřeb cílové uživatelské skupiny bylo kritické pro úspěšný návrh řešení. Zadání proto hodnotím 
jako nadprůměrně náročné. 

 
Splnění zadání splněno 
 
Zadání práce bylo splněno bez výhrad. 

 
Zvolený postup řešení správný 
 
Zvolený postup řešení odpovídá standardním postupům uplatňovaným v oboru. Výstupem práce je kromě samotného 
textu a prezentovaného prototypu také komponenta, která je s menšími úpravami okamžitě aplikovatelná do produktu 
GoodVision Video Insights. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
 
Z pohledu odbornosti studentka mimořádně dobře zvládla orientaci v oboru analýzy dopravy a dopravního inženýrství. 
V rámci uživatelských testů ověřila na skutečných uživatelích současné aplikace správnost svého návrhu.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce 
 

A - výborně 

Práce je napsána v anglickém jazyce. Text neobsahuje významné nedostatky. Rozsah práce splňuje požadavky na 
diplomovou práci. Mimořádně dobře je zpracována analytická část. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
V rámci oboru, který diplomantka studuje a který je hlavní náplní práce, nemám k výběru zdrojů výhrad. Nicméně v rámci 
dopravní specializace jsou zvolené zdroje spíše populárního než vědeckého charakteru. Každopádně čerpané informace 
z nich jsou korektní. Sekce obsahující použité zdroje je formátovaná v souladu s citačními konvencemi.  

 
Další komentáře a hodnocení 
 
V rámci validační fáze, během které diplomatka organizovala a moderovala uživatelské testování, je nutno vyzdvihnout 
mimořádnou náročnost této akce, jenž celá proběhla během nižších či vyšším stupňů celosvětového lockdownu. I přes 
danou situaci nálezy z tohoto testování jsou validní a jejich aplikace má přímý dopad na použitelnost komponenty.   
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Lucia Semanová v rámci diplomové práce prokázala schopnost analyzovat problém, jehož kořeny sahají mimo 
studovaný obor, odborně prozkoumala existující a konkurenční platformy, navrhla korektní řešení, které 
vyhodnotila s uživateli aplikace a následně na základě zjištěných poznatků navrhla jeho zlepšení. Problém, který 
řešila, není syntetický a navrhnutá komponenta je prakticky okamžitě aplikovatelná v praxi. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 15.6.2021     Ing. Lukáš Hrubý  


