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Cíl práce: 
Cílem práce bylo zmapovat a zanalyzovat informační zdroje, které se dotýkají lehké 
atletiky, popsat jejich obsah, strukturu, nástroje, specifika.   
 
Hodnocení práce: 
 
Velmi pozitivně hodnotím čtivost, strukturu a přehlednost práce. Volba tématu 
reflektuje aktuální a populární problematiku, v níž lze profesionálně využít moderní 
metody práce s informacemi a jejich reprezentací. Stanovený cíl práce byl naplněn 
s níže uvedenými připomínkami. 
 
Jako největší slabinu práce hodnotím provedenou analýzu a z ní vyplývající 
doporučení. 
 
Představená analýza má spíše popisný charakter. Zkoumaný portál nebyl podroben 
žádnému testování funkčnosti (např. u statistických přehledů), ani nebyla provedena 
analýza návštěvnosti a uživatelských cest jednotlivých webových sekcí a podsekcí, 
dále není zmapována použitelnost, ani nebyla hodnocena grafická a marketingová 
prezentace webu, využití SEO nástrojů atp. Analýza zároveň neobsahuje kvalitativní 
hodnocení portálu z perspektivy jednotlivých uživatelských skupin (např. atleti, 
veřejnost, trenéři, atd.). V navržených doporučeních postrádám inspiraci 
ze zahraniční, či jiných tematických portálů a diskuzi jejich uplatnění v českém 
prostředí. 
 
Volba informačních zdrojů: 
Autor textu pracuje s dostatečným množstvím relevantních zdrojů pro formální 
i obsahové zpracování bakalářské práce. S ohledem na splnění stanoveného cíle 
by však bylo žádoucí pro získání ucelenějšího přehledu (než pouze výstupy 
z jednoho expertního rozhovoru) provést rešerši publikované literatury z oblasti 
atletiky (min. od 2. pol. 20. století) a vysledovat tak v oblasti určité vývojové trendy. 
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Stylistická úroveň práce: 
Stylistickou úroveň práce hodnotím jako velmi čtivou s minimálním množstvím 
překlepů a gramatických chyb.  
 
Formální úprava práce:   
Formální stránka práce, rozsah i grafická úprava odpovídají požadovaným 
standardům. Zpracování použitých informačních zdrojů plní normativní a etické 
požadavky.  

Doplňující dotazy a náměty pro diskuzi při obhajobě práce: 

1.) Z jakých důvodů nebyla do práce zahrnuta bližší analýza Facebooku jako 
klíčového informačního zdroje?  
 
2.) Vytipoval jste na základě provedené analýzy nějaké nedostatky (ve smyslu 
černých míst – např. dostupnost pravidel) v informačních zdrojích? 
 
4.) Jak je propojena síť informačních zdrojů z oblasti atletiky? 
 
Navržené hodnocení:  
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením VELMI DOBŘE. 
 
V Praze dne 13. 08. 2012 
 
PhDr. Zuzana Šidlichovská 
 


