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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

 
Bakalářská práce „Kritéria hodnocení kvality školní internetové prezentace“ v rozsahu 

66 stran včetně 2 tabulek a 21 obrázků je rozdělena do několika kapitol. Práce obsahuje 
formální náležitosti (název česky a anglicky, abstrakt česky a anglicky, klíčová slova česky 
a anglicky, obsah, seznam použitých zdrojů, autorem podepsané prohlášení o samostatném 
vypracování práce atd.). Zadání závěrečné práce není uvedeno. U seznamu použitých zdrojů 
není zřejmý nakladatel, resp. autor. Autor použil 21 zdrojů, z nichž tři jsou cizojazyčné. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce: 

V první, odborné části práce, autor shrnuje obecná pravidla pro tvorbu internetových 
prezentací, zabývá se ale selektivně pouze těmi, které patrně považuje za nejdůležitější. 

Ve druhé části práce autor navázal na sadu kritérií použitých v posledním dosud 
realizovaném ročníku soutěže školních internetových prezentací sCOOL web (EDUin, o. p. s.) 
v roce 2018 a navrhl pět nových kritérií: protokol HTTPS, datová náročnost stránek, rychlost 
načítání stránek, přehledné URL, bezbariérovost. Uvedené návrhy pěti kritérií formuloval 
prostřednictvím v soutěži použitého způsobu hodnocení, tedy formou tří výroků na škále: 
správně, k dopracování, špatně. Následně sadu nově navržených kritérií aplikoval 
na aktuální podobu webových stránek škol, které se v posledním uskutečněném ročníku 
staly v jednotlivých kategoriích (ZŠ neúplně organizované, ZŠ plně organizované a SŠ) vítězi 
soutěže. 

Jistým specifikem navržených kritérií je jejich zaměření, které se dotýká technické 
podstaty tvorby internetových prezentací. Autorem nově navržená kritéria by mohla dobře 



sloužit pro hodnocení jakéhokoliv webu na internetu, nejen webů škol. Nároky na tvorbu 
školních internetových prezentací, která vycházejí jak ze specifických  cílových skupin 
uživatelů, tak z pedagogických, organizačních a dalších charakteristik školního prostředí 
autor nezohledňoval. To považuji za jistou slabinu obsahové části práce, protože komplex 
hodnotících kritérií v soutěži (celkem použito 55 kritérií) se snaží být právě vyváženým 
mixem všech oblastí, do kterých tvorba školního webu zasahuje. Snahu o netechnologické 
zaměření soutěže vystihuje moto soutěže „otevíráme školy veřejnosti“, které nespočívá 
pouze v aplikaci toliko technologických kritérií. 

Autor v kapitole o dostupných evaluačních nástrojích pro české školy hovoří o dvou: 
Náležitosti školního webu – Autoevaluační asistent a Kritéria dobrého webu využitá 
v soutěži škol sCOOL web. V souladu se zadáním měl autor porovnat dostupné evaluační 
nástroje pro hodnocení kvality školních webů. Podrobnější srovnání bohužel chybí. Zároveň 
z hledáčku autora unikl ještě třetí nástroj Internetová prezentace školy, posuzovací arch. Ten 
je specifický zejména tím, že je součástí souboru evaluačních nástrojů Cesta ke kvalitě, jehož 
unikátnost spočívá v tom, že seskupuje komplex 30 evaluačních nástrojů pro přímé využití 
ve školách a odbornou veřejností je vysoce hodnocen. 

Na internetu lze k dotčené problematice tvorby internetových prezentací dohledat bohaté 
zdroje informací. Čerpat a odkazovat v použitém seznamu zdrojů pouze na zdroje 
internetové bez jediné zmínky o odborné tištěné literatuře považuji v akademické práci 
za nedostatečné. V bakalářské práci nejsou použity přímé citace, jen odkazy na zdroj. Není 
možné posoudit, do jaké míry autor dovede pracovat s komplexem dostupných zdrojů, 
orientovat se v nich a volit vždy nejvhodnější z nich. Tato skutečnost je striktně vzato vlastně 
v rozporu s prohlášením uvedeným na začátku práce, že autor vypracoval bakalářskou práci 
samostatně za použití uvedené literatury. Zároveň je potřeba uvést, že pouze tři zdroje 
z uvedených 21 jsou cizojazyčné. 

Odborná úroveň práce je zejména v oblasti webdesignu na požadované úrovni. Autor 
problematice rozumí, věnuje se jí přímo ve škole a dlouhodobě ji sleduje, což je evidentní 
například i z toho, že v práci reflektuje poslední legislativní změny (Zákon o přístupnosti 
internetových stránek a mobilních aplikací), které vešly v platnost několik měsíců před 
odevzdáním práce. 
 
III. Výsledky a přínos práce  

Za největší přínos práce považuji návrh hodnotících kritérií soutěže sCOOL web. Autor 
nastudoval pravidla soutěže, která byla použita v posledním uskutečněném ročníku soutěže 
v roce 2018 a navrhl jejich rozšíření podle nejnovějšího vývoje v oblasti webdesignu 
a legislativního uchopení problematiky tvorby webů. Postup uplatněný autorem se jeví jako 
užitečný, realizované kroky jako promyšlené. Kritéria soutěže procházejí každý rok 
aktualizací, a pokud bude v budoucnu soutěž pokračovat, mohou se jím navržená kritéria 
stát inspirací, organizátoři soutěže mohou zvážit jejich zařazení do nového ročníku 
a výsledky práce tak využít. 

 
IV. Zpracování 

Autor se přípravě a vytváření diplomové práce věnoval relativně dlouhou dobu (práce 
zadána v únoru 2015) a spíše nárazově. Bohužel, poslední komunikace s vedoucím práce 
proběhla o prázdninách v roce 2018, dále již práci autor nekonzultoval. Některá doporučení 
vedoucího práce nezapracoval (např. literatura) jiná vzhledem k absenci komunikace ani 
nemohla být formulována. 

Struktura práce včetně grafické úpravy je dostatečně srozumitelná a reflektuje logiku 
postupu řešení zadaného úkolu. Použitý styl a vyjadřovací prostředky jsou místy neobratné 



a někdy nesouzní s akademickým charakterem práce. Odborná terminologie je používána 
vhodně a fundovaně.   

Bakalářská práce odráží dobrou úroveň odborného vhledu, kterou autor do problematiky 
má.  
 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

Bez komentáře. 
 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Ačkoli je pokusů s návody na tvorbu školních webů na českém internetu více, 
majorita škol je nereflektuje. Zamyslete se nad tím, jak by bylo možné školám pomoci 
v oblasti tvorby internetových prezentací, aby byly školní weby kvalitnější 
(i s pomocí vámi navržených kritériích).  

 
VII. Celková úroveň práce: 

I přes uvedené připomínky a nedostatky konstatuji, že výsledek bakalářské práce, tedy 
návrh rozšíření stávajících hodnotících kritérií o nové zohledňující aktuální trendy Libor 
Češka naplnil. Tento výsledek práce považuji za zdařilý a jeho přínos za inspirativní 
příspěvek k problematice tvorby školních prezentací. 
 
 
Práci  

doporučuji uznat jako bakalářskou. 
 
 
 
Místo, datum a podpis: V Praze 31. 8. 2019  
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