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Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je analýza uživatelského chování zájemců o studium na stránkách 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pomocí nástrojů Google Analytics. 

Hodnocení práce 

Jedná se o velmi aktuální téma, protože webová prezentace instituce je často prvním 
kontaktním bodem pro získávání informací, a ne vždy se pohled tvůrců webu shoduje 
s pohledem jeho uživatelů.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se autor věnuje 
základním pojmům z oblasti použitelnosti a přístupnosti webu a představuje metody 
používané při zkoumání těchto oblastí. Rovněž je popsán nástroj Google Analytics včetně 
možností specifických úprav kódu. Praktická část je zaměřena na analýzu výstupu nástroje 
Google Analytics pro zkoumaný segment stránek FF UK určených pro zájemce o studium na 
fakultě a doplněna o výsledky dotazníku předloženého zájemcům o studium oboru 
informační studia a knihovnictví, kteří se zúčastnili přípravného kurzu. Na základě 
vyhodnocení výstupů z Google Analytics a dotazníků jsou vypracována doporučení pro 
případné úpravy stránek FF.  

K praktické části mám několik připomínek. Místo opakování obecných informací o Google 
Analytics (kap. 4.1.1) by bylo vhodnější uvést, jakým způsobem je tento nástroj aplikován na 
web FF UK, a jak autor získal data pro svoji analýzu. Tato informace v textu chybí. Jinak však 
analýzu považuji za kvalitní a přínosnou. 

Připomínky mám rovněž k dotazníku. Chybí celkový počet oslovených, je uveden pouze počet 
zájemců o studium, kteří dotazník skutečně vyplnili, není popsán ani způsob náhodného 
výběru, který autor zmiňuje v závěru kapitoly.  

  



Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 
hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Práce splnila zadaný úkol. Je logicky 
členěná. Po metodologické stránce 
obsahuje drobná pochybení. 

28 bodů 

přínos Práce považuji za přínosnou a výsledky 
využitelné. 

17 bodů 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

Použité zdroje jsou přiměřené tématu a 
jsou citovány korektně.  

15  bodů 

slohové zpracování Rozsah práce je přiměřený, styl (zejména 
teoretické části) je spíše populárně naučný 
než odborný, některé formulace jsou 
stylisticky neobratné.   

10 bodů 

gramatika textu Gramatická úroveň práce je dobrá, počet 
chyb a překlepů minimální. 

5 bodů 

     

CELKEM  75 bodů 

  

  

Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na bakalářskou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným připomínkám navrhuji práci klasifikovat 
stupněm velmi dobře. 
 

 

V Praze, 27.5.2016      Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 

    


