
 
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

na práci Markéty Kožurikové 
„Hodnocení a testování použitelnosti autoatlasů“  

 
Práce má 66 stran bez seznamu použité literatury, obrázků, tabulek a příloh. Součástí 

práce je 21 obrázků, 14 tabulek a 13 příloh. Jednou z příloh je DVD, na kterém jsou fotografie  
a videozáznamy z realizovaných experimentů. 

 
Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo navrhnout způsob testování 

autoatlasů z hlediska jejich použitelnosti a poté otestovat a ohodnotit použitelnost vybraných 
autoatlasů. Autorka si jako reprezentativní autoatlasy zvolila autoatlas vydaný Kartografií 
Praha, a. s. a autoatlas vydaný vydavatelstvím freytag & berndt, spol. s r. o. a autoatlas 
vydaný vydavatelstvím Marco Polo. Téma práce je aktuální, použitelnost uživatelských 
rozhraní je v současné době velmi diskutovaným tématem zejména v souvislosti 
s kartografickou tvorbou. Náročnost práce hodnotím jako nadprůměrnou, diplomantka se 
musela zorientovat nejenom v problematice kartografie, ale i v oblasti inženýrství 
použitelnosti a v problematice vícekriteriálního rozhodování. 

 
Po formální stránce je práce na výborné úrovni. Logické členění kapitol odpovídá 

postupu řešení problematiky, použitý sloh odpovídá požadavkům na tento typ prací, text  
je psán srozumitelnou formou, grafická úprava práce je zdařilá. Pravopisné chyby a překlepy  
se v práci vyskytují zřídka.  Autorce však vytýkám použití předložek na koncích řádků  
(např. str. 50) a špatnou čitelnost některých obrázků (např. obrázek 7, str. 39). 

 
Po obsahové stránce je práce hodnotím práci také jako zdařilou. Autorka si zvolila 

konkrétní cíl, který dosáhla adekvátním postupem s použitím vhodných metod. K získání 
primárních dat realizovala několik experimentů, které jsou v práci dobře zdokumentovány. 
S některými výroky autorky však nelze souhlasit (např. poslední věta na str. 26, nebo první 
věta na str. 47). Tyto nedostatky však nesnižují kvalitu výstupu diplomové práce. 

 
 Lze konstatovat, že autorka všechny cíle diplomové práce adekvátním způsobem 
naplnila. 
 

Na základě výše uvedeného doporučuji  tuto diplomovou práci k obhajobě a hodnotím 
ji známkou výborně. 

 
Zároveň pokládám autorce dvě otázky: 
1. Odpovídá Vaše hodnocení použitelnosti tří autoatlasů publikovaným recenzím 

(pokud existují)? 
2. Lze Vámi navržený způsob testování a hodnocení atlasů aplikovat i ve fázi tvorby 

atlasu? 
 
 
 
 

V Pardubicích dne 1. června 2012                                                      Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. 
           oponent diplomové práce 


