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Předkládaná práce je hodnocena z hledisek: 

Kritéria hodnocení: Hodnocení 

   A - výborně                     F - nevyhovující 

1.  Aktuálnost řešené problematiky A B C D E F 

2.  Přístup ke zpracování zadaného tématu A B C D E F 

3.  Naplnění cíle práce A B C D E F 

4.  Úroveň práce s literaturou a citace literárních pramenů A B C D E F 

5.  Struktura práce A B C D E F 

6.  Vlastní přínos studenta  A B C D E F 

7.  Přínos práce pro praxi a originalita závěrů A B C D E F 

8.  Úroveň jazykového zpracování a formální úprava A B C D E F 

 
Připomínky, náměty do diskuse při obhajobě práce: 
 
Autorka si vybrala jako téma své práce audity webových stránek, což v kontextu oboru a trendu 
věnovat se např. sociálním sítím může vypadat jako téma poněkud „obyčejné“, ale podle mého 
názoru se jedná o velmi praktickou oblast, takže navržení nové metodiky (přístupné i laikům) 
vnímám jako skutečně užitečné – a doufám, že tato práce najde své publikum i mimo 
akademickou oblast.  
V úvodní části autorka velmi přístupnou formou vysvětluje, jaké požadavky jsou na web kladeny 
zejména co se týká použitelnosti a přístupnosti, dále se věnuje aspektům rychlosti či optimalizace 
pro vyhledavače. Nejedná se o přelomové poznatky, ale o velmi kvalitní shrnutí několika oblastí, 
o kterých se obvykle dozvídáme odděleně. Následující část s návrhem vlastní metodiky je 
skutečným jádrem práce a musím ji hodnotit jako vynikající (i když s jednotlivými detaily – např. 
zmiňuje-li autorka optimalizaci pro IE6, jde podle mého názoru již o marginální prohlížeč oproti 
např. Chromu). Její aplikace na konkrétním příkladu pak velmi dobře ukazuje, že se autorce 
povedlo skutečně naplnit cíl práce. 
Jako jednu z mála výtek musím uvést formální nedostatky: práci by prospělo ještě jedno „kolo“ 
korektur (chybějící čárky ve větě, „korků“ místo „kroků – str. 15, ), někdy se určité myšlenky 
zbytečně opakují, jindy pokulhává stylistická úroveň.  
Práce je v českém prostředí (pokud vím) jedinečná a doufám, že autorka ji bude publikovat např. 
formou webové stránky tak, aby byla přístupná (sama na sobě si zároveň může svůj audit 
vyzkoušet) široké odborné i laické veřejnosti. 
 
Vyjádření a návrh klasifikace: 
Magisterská diplomová práce Kateřiny Sekulové je velice kvalitní, autorce se podařilo shrnout 
relativně obsáhlou oblast a zpracovat ji tak, že je zde jednoznačný přínos pro praxi – jí navrženou 
metodiku mohou používat firmy i jednotlivci a je jistě inspirativní i pro tvůrce webů. Doporučil 
bych ji, aby svou práci publikovala on-line. Před publikací ovšem jednoznačně musí projít 
opětovnou korekturou – toť ovšem má jediná kritika. Navrhuji proto hodnotit práci výborně. 
Datum: 12.9.2011 Podpis 

 


