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• Logika a obsah materiálu 

Text práce začíná obecným úvodem o pojmu informační architektura a objasňuje co se za tímto 

pojmem skrývá. Tato část práce je poměrně rozsáhlá, obsahuje teoretické informace, které 

studentka čerpá ze zahraniční literatury, ale zároveň je také prokládá popisem konkrétní 

společnosti ISFAE ajejích webových stránek. Tyto dvě části by měly být od sebe jasně 

odděleny: v první části obecné teoretické požadavky na web z hlediska požadavků informační 

architektury, v následující části pak popis a posouzení konkrétního webu společnosti ISF AE 

z těchto obecných pozic. 

V následujícím "Návrhu řešení" se pak studentka věnuje analýze a návrhu úprav pouze titulní 

webové stránky. To znamená, že kromě titulní stránky je celý zbytek webu vpořádku? 

• Gramatika a stylistika 

Práce je bez gramatických chyb a obsahuje pouze ojedinělé překlepy a z tohoto hlediska je 

výrazně lepší než ostatní práce. Použité výrazové prostředky jsou však často příliš 

mnohomluvné a "květnaté" a neodpovídají odbornému textu (str. 17 "Cílem IA je použít 

organizaci informací a odkazovací systém vnímavě, s ohledem na uživatele ... vymazat fyzické 

limity tištěného světa ... ", str. 22 "Každý člověk si po celý život vytváří svůj klasifikační 

systém. Dokážeme zhodnotit, kdo je bohatý a kdo chudý, kdo je hloupý a kdo chytrý." aj.). 

Vyjadřování je nepřesné (str. 15 "šířka frekvenčního pásu monitoru", ... ), použité pojmy nejsou 

vždy vysvětleny i když mají květnatý doprovod (str. 25 "Organizování informací na základě 

metafory. Organizování informací na základě metafory může představovat přítěž s mnoha 

limity. Toto schéma se obyčejně využívá, potřebujeme-li uživateli pomoct porozumět něčemu 

novému.") 

• Grafická úroveň práce 

je velmi dobrá, pouze některé obrázky webových stránek jsou příliš malé a tím nečitelné 

(obr. 2). 

• Naplnění zadání práce 

Přes uvedené nedostatky studentka sice s rezervami ale splnila zadání práce a doporučuji její 

práci k obhajobě. 

• Navržená známka: DOBŘE 
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