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I. Základní náležitosti listinné podoby práce 

Předkládaná bakalářská práce má rozsah 53 stran vlastního textu doplněného pouze seznamy            
literatury, obrázků a tabulek bez dalších příloh. Z hlediska obsahu požadovaných formálních částí             
splňuje předložená práce požadavky kladené na bakalářskou práci. 

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Cíle práce i zamýšlené výstupy jsou deklarovány hned v úvodu práce po stručném představení              
autora, tématu práce a odůvodnění jeho volby.  

V úvodní kapitole (nezvykle označené číslem 2) se práce zabývá obecnými pravidly pro tvorbu              
webových prezentací. Text vstupní kapitoly odráží především zkušenosti autora, čerpá maximálně           
z populárně-amatérských webových zdrojů (jakpsatweb.cz) a online encyklopedií (wikipedia.org)         
a dopouští se tak mnohých zjednodušení. Text navíc nese znaky jisté slovníkové heslovitosti a              
neprovázanosti.  

Po odborné stránce jsou zde některé části (např. doctype nebo title) rozebírány zbytečně             
podrobně vzhledem k zaměření práce, text místy obsahuje nepřesnosti (unicode) i věcné chyby             
(viz popis UTF-8 na s. 15: “Znaky jsou zpravidla zapisovány dvěma bajty a nabývá hodnot do 16                 
milionů znaků.”). 

Z hlediska použité terminologie mi zde chyběl rozbor některých obecně používaných termínů            
jako jsou např. přístupnost a použitelnost webu, řeč není ani o základním prvku webu - odkazech,                
který by si jistě též zasloužil v této kapitole autorovu pozornost. 

Druhá kapitola práce (s číslem 3) je po krátkém seznámení s legislativou vpodstatě opis              
evaluačních kritérií internetové soutěže sCOOL web bez dalšího znatelného vkladu či postoje            
autora. 

Další kapitola, poněkud neskromně, nazvaná “Vhodné rozšíření kritérií” přináší návrhy na           
rozšíření stávajících kritérií zmíněné soutěže školních webů. Text je stavěn podobně jako u             
vstupní kapitoly práce, není zde však tolik citelná absence informačních zdrojů a úročení             
zkušeností autora s tvorbou webových prezentací. 

Navržená kritéria vycházejí ze soudobých požadavků, ačkoliv některá (jako datová náročnost a            
rychlost odezvy webu) spolu souvisejí tak úzce, že by mohla být prezentována jako jedno              
kritérium.  

Kapitola označená jako 5 není v pravém slova smyslu kapitolou práce, ale tabulka, která by               



mohla tvořit spíše samostatnou přílohu práce. 
V poslední kapitole práce autor aplikuje navržená kritéria na vybrané (v soutěži již hodnocené              

weby) a vhodně tak dokladuje jejich praktickou použitelnost a zároveň jejich výpovědní hodnotu.             
Aplikace kritérií je provedena pečlivě a výstupy jsou přehledně prezentovány. 

III.Výsledky a přínos práce  

Za hlavní přínos práce se dá zcela jistě považovat deklarovaný cíl práce, tedy návrh rozšíření               
kritérií používaných soutěžním portálem sCOOL web a ověření jejich aplikovatelnosti v praxi. 

Za přínos by bylo možné považovat i téma obecných požadavků na dobrý web, muselo by však                
být zpracováno více strukturovaně, odborněji a bez chyb. 

IV. Zpracování 

Struktura práce je navržena systematicky a jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují.             
Text práce je na solidní úrovni bez výraznějších gramatických či typografických nedostatků, v             
oblasti stylistiky a odbornosti má však některé rezervy naznačené výše. Použitý poznámkový a             
citační aparát je konzistentní a v souladu s platnými předpisy.  

V. Závěr 

Práce ve většině naplňuje cíle stanovené v zadání práce, chybí však porovnání nástrojů pro              
hodnocení kvality školních webů, neboť je zde podrobněji rozpracován pouze jediný nástroj.  

Teoretická část práce má výrazné rezervy v použitých zdrojích a práci s nimi a bohužel               
obsahuje i věcné chyby. Ačkoli praktická část práce bude jistě vítanou inspirací pro rozšíření či               
úpravu sady kritérií soutěže sCOOL web, práci nedoporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze 

● Uvažoval jste při analýze stávajících kritérií soutěže sCOOL web i o možnosti vypuštění 
některých kritérií a nahrazení novými? 

● Jaký bude mít podle Vás vliv rozšíření kritérií na náročnost hodnocení z hlediska času a 
odbornosti hodnotitele? 


