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POSUDEK VEDOUCÍHO 
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  UX Design v kontextu tvorby inovace v konkrétní společnosti 
Jméno autora: Tereza Neradová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka si zvolila psát závěrečnou práci na velmi aktuální téma UX Designu při tvorbě inovace u vybrané společnosti. 

 
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. 
Studentka splnila zadání a cíle práce bez výhrad. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Oceňuji, že studentka zaujala velmi aktivní přístup při psaní diplomové práce. Pravidelně jednotlivé body konzultovala 
s vedoucím práce a současně se společností, kde pracuje. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Úroveň odbornosti závěrečné práce je vysoká. Studentka vhodně využila odborné literatury i poznatků z praxe. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je po formální i jazykové stránce na velmi dobré úrovni. Rozsah práce je adekvátní. 

 
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. 
Studentka aktivně hledala a využívala široké spektrum odborné literatury domácí i cizojazyčné. Citace jsou uváděny 
korektně. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Jako vedoucí hodnotím především iniciativní přístup autorky, který se promítl do zpracování uvedené 
problematiky. Řešitelka prokázala schopnost samostatné práce. 

Cílem diplomové práce byla analýza současného stavu UX Designu a tvorby inovace a navržení inovace s 
principy UX Designu pro vybranou společnost v kontextu konkrétního projektu.  

V teoretické části studentka detailně představila problematiku inovací v agilním prostředí, metody tvorby 
inovace – Design Thinking a Design Sprint a také roli UX Designéra ve společnosti.  

V rámci metodologie využila studentka analýzy interních dokumentů a hloubkových rozhovorů se členy 
UX týmu ve vybrané společnosti.  

V praktické části studentka v rámci výzkumu hledala odpovědi na otázky jako např. zda je firemní kultura 
společnosti inovativní, jaká je organizační struktura společnosti, jaká je podpora kreativity zaměstnanců 
ze strany společnosti, tvorba inovace ve společnosti, využití jednotlivých nástrojů projektovým týmem, 
fungování UX týmu ve společnosti, a další. Na základě primárního výzkumu studentka potvrdila či 
vyvrátila jednotlivé hypotézy. 

Přínosem práce jsou navrhovaná doporučení pro zvýšení zákaznické spokojenosti skrze pozitivní 
zákaznickou zkušenost a kontinuální zlepšování služby v čase. 

S přihlédnutím k celkovému dosaženému výsledku a k vynaloženému úsilí hodnotím práci známkou 
výborně. 

 

Otázka pro diskuzi: 

 

Shrňte jednotlivá doporučení pro vybranou společnost, ke kterým jste v rámci výzkumu dospěla. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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