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ŠKODA AUTO získala dvě ocenění Red Dot Design Award 
v kategorii Interface & User Experience Design 
 
› Porota ocenila koncept aplikace MyŠKODA a digitální design systém ŠKODA Flow  

› ŠKODA AUTO získala poprvé ocenění v kategorii Interface & User Experience Design 

› Pokračování vynikajících výsledků: ŠKODA AUTO je nyní držitelem 18 ocenění Red Dot 

Design Award 

 
Mladá Boleslav, 15. listopadu 2021 - ŠKODA AUTO zaujala v letošním ročníku porotu 

renomované soutěže Red Dot Design Award svým konceptem aplikace MyŠKODA a design 

systémem ŠKODA Flow. Toto ocenění za vynikající produktový design obdržela automobilka 

již dvanáctkrát a čtyři ocenění si připsala také v kategorii designu značky a komunikace. 

Nyní získala ŠKODA AUTO poprvé ocenění v kategorii Interface & User Experience Design. 

 
Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Prodeje a marketingu Martin Jahn 

zdůrazňuje: „Moderní uživatelská rozhraní, která nabízejí intuitivní ovládání, hrají klíčovou roli  

v uživatelském zážitku. S velkým potěšením jsme v tomto roce přijali ocenění Red Dot Design 

Award, která jsme získali za koncept aplikace MyŠKODA pro chytré telefony a za digitální design 

systém ŠKODA Flow. Je to skvělé ocenění naší práce, které potvrzuje atraktivitu konceptů a 

moderních rozhraní značky ŠKODA jak pro naše zákazníky, tak i pro mezinárodně uznávané 

odborníky na design.“ 

 

Koncept aplikace MyŠKODA pro chytré telefony získal ocenění „Red Dot“ za designové zpracování 

v kategorii Interface & User Experience Design. Porota ho také ohodnotila jako „Best of the Best“ - 

nejlepší z nejlepších. Toto nejvyšší ocenění získalo v letošním ročníku pouze 61 konceptů, které 

vybrali odborníci z původních 4 110 přihlášených projektů z 54 zemí. Aktuální aplikace MyŠKODA 

umožňuje uživatelům ovládat prostřednictvím chytrého telefonu například funkce topení, 

klimatizace či odemykání dveří vozu a otevírání zavazadlového prostoru. Tímto způsobem lze také 

doručovat balíky do zavazadlového prostoru. Aplikace MyŠKODA rovněž zobrazuje různé 

informace o vozidle, včetně termínu následující servisní prohlídky. Nové zpracování aplikace cílí na 

ještě rychlejší a jednodušší způsob ovládání vozu na dálku. Designéři a výzkumníci se spojili se 

stovkami zákazníků, aby lépe porozuměli jejich potřebám v oblasti elektromobility a mohli tak 

navrhnout ještě intuitivnější rozhraní. Porota ocenila odhodlání značky učinit elektromobilitu pro 

zákazníky „Simply Clever“. 

 

Druhé ocenění obdržela česká automobilka za svůj projekt Škoda Flow. Jedná se o tzv. digitální 

design systém – online knihovnu s  návody a více než 1000 standardizovanými komponentami jako 

jsou např. tlačítka nebo ikony, které umožnují designérům a vývojářům vytvářet digitální produkty 

rychleji a efektivněji. Design systém má také za úkol sjednotit všechna uživatelská rozhraní ŠKODA 

AUTO, od chytrých telefonů a hodinek až po počítače a infotainment vozu.   

 

Mezinárodně uznávané ocenění Red Dot Design Award je každoročně udělováno nejinovativnějším 

projektům na poli designu ve třech hlavních kategoriích - produktový design, design značky a 

komunikace a designový koncept.       
 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-nyni-umoznuje-dodat-zasilky-do-auta-diky-nove-sluzbe-pristup-do-vozu/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Simona Havlíková 

Vedoucí oddělení Komunikace podniku Tisková mluvčí pro prodej, finance 

a interní komunikace   a mezinárodní trhy 

T +420 326 811 773   T +420 734 299 135 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   simona.havlikova@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO získala ocenění Red Dot Design Award v 

kategorii Interface & User Experience Design 

Koncept aplikace MyŠKODA pro chytré telefony propojuje 

uživatele a vozy s digitálním ekosystémem ŠKODA AUTO. 

Poskytuje informace o vozidle, jeho stavu a umožňuje 

uživatelům dálkově ovládat vybrané funkce. Záměrem 

designerů bylo maximální zjednodušení používání aplikace. 

ŠKODA AUTO nyní získala ocenění Red Dot Design Award 

v kategorii Interface & User Experience Design.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO získala ocenění Red Dot Design Award v 

kategorii Interface & User Experience Design 

Digitální design systém ŠKODA Flow obsahuje více než tisíc 

standardizovaných komponentů a pomáhá designérům a 

vývojářům při tvorbě digitálních produktů. Tímto způsobem 

je možné zaručit jednotný vzhled všech uživatelských 

rozhraní v ekosystému ŠKODA AUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO získala ocenění Red Dot Design Award v 

kategorii Interface & User Experience Design 

Prestižní ocenění Red Dot Design Award bylo uděleno za 

koncept aplikace MyŠKODA pro chytré telefony a také za 

digitální design systém. Oba vítězné projekty jsou 

představeny ve videu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila 

mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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