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Diplomová práce Martina Šuraby se zabývá hodnocením a tvorbou webových sídel 
z hlediska informační architektury. Student předkládá práci představující ucelený 
přehled faktů a poznatků z dané problematiky a vypovídající o dobré orientaci 
v pojmech. Student teoretická tvrzení čerpá jednak z literatury, zároveň je potvrzuje 
na vybraných příkladech. Posuzovaná práce je po stylistické i formální stránce dobře 
sestavená. Jazykovou stránku textu nejsem schopen vzhledem k cizojazyčnému 
textu objektivně posoudit. Oceňuji precizní způsob citování i způsob vysvětlování 
pojmů, kdy student postupuje od obecných tvrzení ke konkrétnímu. Pozitivně také 
hodnotím široký rozsah metodik hodnocení kvality webových sídel, student zde 
prokázal dobrou znalost výzkumných metod (což potvrdil i ve vlastním dotazníku a 
jeho zpracování). 
 
Výhrady mám ke kapitole 4, která popisuje konkrétní webové sídlo. Student zde 
posuzuje „informační architekturu“, což ve svém pojetí minimalizuje na hodnocení 
uživatelského rozhraní, resp. pracuje zde s pojmem „webová stránka“. V dnešní 
době, kdy je většina obsahu generována dynamicky a velmi často také vychází 
z aplikační vrstvy (např. CMS nebo různé aplikace vystupující jako nezávislé 
komponenty), je pojem „webová stránka“ velice problematický. Zde by bylo na místě 
rozdělit webové sídlo na vrstvy, tedy alespoň na klientskou (uživatelské rozhraní) a 
aplikační, a informační architekturu hodnotit v těchto rovinách. Pokud se chtěl 
student zabývat pouze uživatelským rozhraním, mělo to být v úvodu specifikováno. 
 
Kapitola 5.2 hovoří o tom, že student přináší „návrh CMS“. Avšak to, co je skutečně 
předkládáno, není v žádném případě návrh ale pouze soupis požadavků na CMS, i 
když  více úrovních. Návrh informačního systému by musel být proveden formou 
libovolné metodiky projektování IS. Z tohoto důvodu je i poněkud zavádějící samotná 
název práce „Návrh informační architektury ...“, vhodnější by bylo např. „Analýza 
požadavků na nové webové sídlo ...“ 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení jako velmi dobré. 
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