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Práce se zabývá velmi aktuálním tématem automatického generování uživatelských rozhraní. Tímto 

složitým problémem se již delší dobu zabývá řada renomovaných výzkumných pracovišť na celém 

světě. Lze konstatovat, že tento problém není doposud uspokojivě vyřešen a tak lze předloženou 

disertační práci pokládat za významný příspěvek k řešení tohoto nelehkého problému. Dále lze 

konstatovat, že se disertant tímto problémem zabývá poměrně dlouhou dobu a tak jeho dlouhodobé 

úsilí vyústilo v návrh poměrně komplexního (a hlavně rozsáhlého) systému, který uvedenou 

problematiku jistým způsobem řeší. Zvolené téma je tedy aktuální a disertabilní. 

 

Ke zpracování tématu přistoupil disertant standardním způsobem – seznámil se s výsledky, kterých 

bylo doposud dosaženo (zde je nutno ocenit nadprůměrně rozsáhlý počet citací – řada z nich již patří 

mezi klasické práce v oboru, nicméně podíl literatury mladší než pět let je rovněž velmi významný). 

Dále si stanovil cíl jak bude postupovat při návrhu generátoru uživatelských rozhraní pro určitou třídu 

aplikací. Vybraná třída aplikací, pro kterou budou vytvářena uživatelská rozhraní je dostatečně široká 

(a tak vytvořené závěry lze považovat za dostatečně obecné z hlediska teorie návrhu uživatelského 

rozhraní). Rovněž proti volbě metody řešení nemám námitky – považuji je za adekvátní. Disertace má 

přiměřený rozsah a standardní stukturu. Práce je napsaná anglicky což umožňuje i zahraničním 

zájemcům se seznámit s jejím obsahem a závěry. Angličtina je vcelku na slušné úrovni, nicméně by 

přečtení rodilým mluvčím věci dost prospělo (kvalita angličtiny klesá směrem ke konci práce). 

 

Za hlavní přínos práce považuji vytvoření metody charakterizace kódu (code characterizaton) jako 

nástroje pro automatické generování uživatelských rozhraní. Dalším přínosem je propojení této 

metody s metodou charakterizace dat (data characterization). Lze konstatovat, že jádro dizertace bylo 

publikováno na významných mezinárodních konferencích s recenzním řízením. Ze způsobu 

zpracování tématu lze usoudit, že se jedná o pracovníka, který zvládl principy vědecké práce a je tudíž 

schopen samostatné výzkumné činnosti.  

 

K práci mám pochopitelně několik připomínek. Jak první připomínku bych uvedl skutečnost, že bych 

u práce tohoto druhu očekával větší stupeň formálnosti. V řadě případů jsou řešené problémy a jejich 

následné řešení popisovány spíše z hlediska implementačního (jakým způsobem bylo implementováno 

řešení problému). Informaci tohoto typu neodmítám, nicméně by bylo dobře zahrnout i jistou 

zastřešující informaci. Jako příklad bych uvedl. že v celé práci se nevyskytuje jediný komplexní 

obrázek popisující celý postup při generování uživatelského rozhraní (obdoba obrázku 4.2 

popisujícího jiné řešení problému). Práci by rovněž velmi prospěl nějaký příklad, který by čtenáře 

doprovázel celou prací a na kterém by se prezentovala dílčí řešení popisovaná v textu (nyní jsou vždy 

uvedeny jen ilustrativní zmínky typu: concept – e.g  weight apod.).   

 

Autor si je vědom důležitosti testování vytvořených uživatelských rozhraní, ale odpovídající část pojal 

velmi úsporným způsobem. Jednak po stránce terminologické – použil sice pojem usability, ale příliš 

se nevěnoval jeho vysvětlení (tento pojem  kolidoval s jiným starším pojmem z cca dvacet let starého 

zdroje). Rovněž otázku vlastního provádění testů pojal velmi minimalisticky – pojem  testy s/bez 

uživatele není vysvětlen i když použit dále atd.). Rovněž otázce protoytpování (ve které by mohl 

navrhovaný systém hrát určitou roli) není věnována patřičná pozornost. 

Výše uvedené příklady tak dokumentují jeden nedostatek vlastního provedení práce – zatímco 

vysvětlení vcelku triviálních pojmů typu myš a klávesnice je věnováno několik stránek, pak vysvětlení 

jiných pojmů (viz výše ) tento prostor věnován není. Ještě snad jeden příklad – na několika místech 

autor používá významný pojem task model (je významný i z hlediska vysvětlování několika postupů 

v disertaci), ale jeho vysvětlení v textu  chybí – nemluvě o grafickém znázornění task modelu formou 

HTA nebo CTT . Celý text práce je tak obecně vzato poněkud nevyvážený. 

 

Za jistý terminologický problém považuji používání termínu aplikace. Z textu vyplývá, že pod tímto 

pojmem autor spíše myslí buď celý softwarový produkt nebo funkcionalitu aplikační části (množinu 

aplikačních funkcí dostupných přes uživatelská rozhraní). Pokud pak autor hovoří o ovlivňování 



algoritmů aplikace, pak zajisté nemá na mysli např. dekompresní algoritmy ve videopřehrávači. 

Aplikací je obvykle v HCI literatuře myšlena část věnovaná řešení konkrétního problému typu návrh 

tištěných spojů atd. Tomuto problému se dalo dle mého názoru zabránit tím, že mezi popisované 

architektury modulu uživatelského rozhraní mohl zařadit Seeheim model (když uvedl monolitický a 

MVC model mohl uvést i tento). Zde by pak mohl relativně snadno vysvětlit  jak při oddělení 

aplikační části od uživatelského rozhraní probíhá komunikace mezi oběma částmi. 

 

Dalším terminologickým problémem, na který jsem narazil je používání pojmu artificial intelligence. 

Je vždy uveden bez nějakého bližšího vysvětlení i bez většího náznaku jakou roli hraje v navrhovaném 

generátoru. Zřejmě nějak souvisí s použitím různých pravidel umožňujících optimalizaci návrhu 

uživatelských rozhraní. Nicméně o vlastním tvaru pravidel, jejich konstrukci, zajištění jejich 

bezkonfliktnosti se v textu práce nepíše. Obdobně stručně je pojednána otázka filtrů. 

 

Na stránce 108 je uvedena poněkud nesrozumitelná věta, která říká, že generátor je nevhodný pro 

tvorbu nových verzí uživatelských rozhraní. Jsem názoru, že právě metody automatického generování 

různých variant uživatelského rozhraní (kde obecně postačí provést malé změny ve formálním popisu 

uživatelského rozhraní) mohou využitím generátorů uvedeného typu  jen získat. 

 

Jako v každé práci tohoto typu je v závěru uvedeno vyhodnocení vytvořené metody. V řadě případů je 

však toto vyhodnocení uvedeno formou tvrzení (např. str. 109 – generování uživatelského rozhraní 

navrženou metodou je lepší než při generování z task modelu – bylo by dobře uvést jak k tomuto 

závěru autor došel a jakými argumenty by toto tvrzení podpořil).  

Příklady v přílohách pokládám za zdařilé – osvětlují vcelku podrobně jak proces generování 

uživatelského rozhraní probíhá pro různé typy úloh. 

 

Otázky do diskuze: 

- bylo by možné se pokusit učinit srovnání navržené metody s nějakou jinou existující metodou (s 

cílem ukázat přednosti navržené metody ve srovnání s touto metodou)? 

- použil systém někdo jiný kromě autora – reaguji na výčet výhod na str. 110 – např. „ no expertise 

required“ (přece jen jistou znalost struktur, metod atd. je nutno vyžadovat) atd.  – a s jakými výsledky? 

 

Přes všechny výše uvedené připomínky (řada z nich je spíše formálního rázu – týkají se především 

vlastního zpracování práce apod.) pokládám práci za vcelku zdařilou a za přínosnou. Proto v souladu 

s příslušnou částí zákona o vysokých školách v platném znění doporučuji předloženou dizertaci 

k obhajobě. 
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