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Informační architektura: teorie, metodiky 

Hodnocení bakalářské práce 

Dodržel/a autor/ka stanovené zadání práce? Pokud ne - v kterých bodech? 

Zadání ukládá autorce zpracovat přehledovou studii věnovanou oboru informační 

architektura. Práce má očekávanou odbornou úroveň, zadání bylo splněno po stránce 

věcné i z hlediska požadovaného žánru. Dílčím nedostatkem je pouze (nepříliš 

významná) pasáž věnovaná českému prostředí (kap. 7.2), která není podložena zdroji -

vzhledem k absenci odborné literatury na toto téma by zřejmě bylo třeba vyjít z empirie, 

např. z rozboru obsahu inzerátů nabízejících práci v této oblasti. 

Je obsah práce logicky a přehledně rozčleněn (řazení kapitol, obsah úvodu, závěru, 

příloh)? 

Práce má logickou strukturu vycházející z povahy nashromážděného l"1ateriálu. Jeho 

přehledné a logické rozčlenění považuji za další přínos autorky. 

Zvolil/a autor/ka vhodné zdroje odpovídající zadání práce (počet, kvalita, 

aktuálnost)? Cituje korektně použité zdroje? 

Volba zdrojů je pro tento typ práce naprosto klíčová, proto ráda konstatuji, že autorka 

vybrala skutečně relevantní a pro dané téma reprezentativní zdroje. Za úvahu možná 

stálo rozšířit rešerši ještě o další jazykovou oblast (např. němčinu). V celé práci je patrná 

snaha o korektní citování zdrojů, přičemž autorka věnovala pozornost i stylistickému 

začlenění odkazů do textu. Některé citace z tištěných zdrojů jsou však obtížně ověřitelné, 

protože autorka odkazuje na celý zdroj, nikoli na konkrétní strany. 

Zvolil/a autor/ka vhodné metody odpovídající zadání práce? Má práce jasné závěry 

odpovídající stanovenému zadání? 

Autorka v souladu se zadáním používá dobře zvládnuté metody kompilace a sumarizace. 

Díky tomu, že dané téma po obsahové stránce důkladně prostudovala, si na některých 

místech mohla dovolit formulovat i vlastní interpretace. Škoda, že vlastní interpretace 

a komparace nejsou více zastoupeny v závěru práce, kde by je čtenář oprávněně 

očekával. 



Jaká je stylistická úroveň textu práce? Je text práce gramaticky správný a bez 

překlepů? 

Autorka píše kultivovaným odborným stylem, text se dobře čte. V ojedinělých případech 

přehlédla při jazykové korektuře drobné gramatické chyby (např. opomenutá čárka 

v poslední větě 3. odstavce na s. 1). Úprava je v souladu se standardy formální úpravy 

odborných textů. 

Jsou citace zdrojů uváděné v textu práce, v seznamu použité literatury a v rešerši 

v souladu s ČSN ISO 690 Bibliografické citace? 

Citace jsou v souladu s ISO 690, použitý citační styl odpovídá typu práce. 
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