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DESIGN
INFORMAČNÍCH SLUŽEB
V rámci profilace absolvovala předměty

Design a inovace
Service Design
Interakce člověk–počítač (HCI)
Sociální média – teorie a praxe
Kurz projektového managementu
Leadership
V předmětu Aplikační seminář se podílela na realizaci dvousemestrálního projektu

Odezva
Cílem projektu byla pomoc knihovnám a dalším veřejných institucím se sběrem zpětné
vazby od svých uživatelů. A to za účelem zlepšování jejich služeb.
Úspěšně obhájila magisterskou diplomovou práci

Design online informačních služeb pro zrakově handicapované

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
vedoucí KISKu

V Brně dne
10. listopadu 2015
ev. č. DIS/15.2

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
děkan FF MU

Podrobnosti

Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozoﬁcká fakulta Masarykovy univerzity

KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ
KISK je pracoviště na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na studium
vztahů mezi lidmi, informacemi a technologiemi. Výuka z velké části probíhá formou
projektů, často propojených s praxí. Více informací naleznete na webu kisk.cz.

DESIGN INFORMAČNÍCH SLUŽEB
Studenti profilace se učí navrhovat a zlepšovat služby s důrazem na kvalitu zážitku jejich
uživatelů. Základem oboru je designové myšlení, systémový pohled na službu a projektový
přístup.

ABSOLVOVANÉ PŘEDMĚTY
VIKMB49 Design a inovace vyučoval Petr Škyřík.
VIKMB32 Service Design vyučoval Adam Hazdra.
VIKMB19 Interakce člověk–počítač (HCI) vyučoval Tomáš Bouda.
VIKMB25 Sociální média – teorie a praxe vyučoval Adam Zbiejczuk.
KPM01 Kurz projektového managementu vyučovala Markéta Bočková.
VIKMB34 Leadership vyučoval Petr Pouchlý.

APLIKAČNÍ SEMINÁŘ
Cílem dvousemestrálního praktického kurzu je získání dovedností v oblastech řízení
projektů, managementu inovací a osvojení si práce v týmu – to vše ve spolupráci
s odborným mentorem. Mentorský dohled: Hana Habermannová

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE
Design online informačních služeb pro zrakově handicapované
Anotace: Diplomová práce se v teoretické části věnuje kromě vymezení základních pojmů
zejména mapování současných online/webových služeb pro zrakově handicapované včetně
přehledu aktuálně dostupných mobilních aplikací. Dále autorka představuje metodu
uživatelského testování jako jeden z nástrojů designu služeb. V části empirické je popsán
a metodologicky zakotven vlastní výzkum smíšené povahy s důrazem na kvalitativní přístup.
V závěru je prostor věnován pro shrnutí výzkumu a převod poznatků do designérské praxe.
Vedoucí: Tomáš Bouda
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