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Posudek bakalářské práce 
 

Název práce: Analýza uživatelského chování zájemců o studium na stránkách Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze 

Řešitel práce: Petr Matička 

Vedoucí práce: Ing. Martin Souček, Ph.D.  

 

Slovní hodnocení práce 

Autor se ve své práci zabývá problematikou webové analýzy, která se stává v poslední době 

rychle se rozvíjejícím oborem přitahujícím pozornost komerčních subjektů i akademického 

výzkumu. Tato práce se ve své praktické části zaměřuje na analýzu webových stránek 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pomocí Google Analytics, která je doplněna 

dotazníkovým šetřením.   

Z metodologického hlediska je práce dobře pojata, analýzy odpovídají standardům, které se 

běžně využívají ve firemním prostředí. V rámci GA analýzy chování uživatelů by bylo 

samozřejmě možné jít do výrazně složitějšího výzkumu a do větších podrobností, ale takový 

průzkum by překračoval rámec bakalářské práce. Dotazníkové šetření je zaměřené na studenty 

hlásící se na Ústav informačních studií a knihovnictví, což je skupina, která má poněkud jiné 

uživatelské chování než ostatní studenti naší fakulty, nicméně pro potřeby této práce je skupina 

použitelná bez výraznějšího zkreslení. Tato část výzkumu je standardním způsobem zpracovaná 

a počet respondentů odpovídá potřebám tohoto výzkumu.  

Student během psaní bakalářské práce se mnou byl v pravidelném kontaktu a mé připomínky 

do bakalářské práce zapracoval. V tuto chvíli tedy nemám doplňující otázku. 

Výsledné hodnocení práce  

Jedná o práci, která splňuje nároky, které na bakalářskou práci klademe, celkově mohu říci, že 

způsob jejího zpracování na mě zanechal pozitivní dojem. S ohledem na výše uvedené navrhuji 

hodnocení výborně. 
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Hodnotící tabulka 

 

Aspektv. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Práce je logicky členěna, používá adekvátní 

metodologii a naplňuje zadaný bakalářský 

úkol. 

35  bodů 

přínos a novost práce Práce je přínosná a výsledku jsou relevantní a 

dobře využitelné.  
20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Seznam použitých zdrojů je přiměřený 

bakalářské práci.  
15  bodů 

slohové zpracování Práce je psána poměrně čtivě, má přiměřený 

rozsah. 

15 bodů 

gramatika textu Práce neobsahuje zásadní gramatické chyby, 

jen několik málo zanedbatelných překlepů.   

5  bodů 

      

CELKEM   90 bodů 

 

V Praze dne 6. 6. 2016    

Ing. Martin Souček, Ph.D. 


