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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
Přínos práce a její využití

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

C - dobře.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Otázky k obhajobě:
1. Vysvětlete zdroj návštěvnosti "Spam" (tabulka 5, str 44).
2. Doložte, kolik procent náštěvníků opustí stránku, pokud nedojde k načtení do 2, popřípadě do 3 s.
Použijte důvěryhodný zdroj.
3. Jakým způsobem obdrží provozovatel webových stránek odeslanou kontaktní zprávu?
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Na str. 10 je uvedeno, že téměř 50% navštěvníků očekává načtení do 2s, dalších 40% do 3s, jinak
stranku opustí. Odkazováno je na obr.1, který je ze zdroje [4], přitom originál pochází ze zdroje [6].
Obrázek nekoresponduje s uvedeným textem. Zdroj [4] nelze považovat za relevantní původní
výzkum (měření), přesto je velmi využíván studentem.

Obrázek 5 a 6 není popsán. V textu je uvedeno, že se "posunul dopředu", na obrázku jsou procenta
bez popisu.
Některé kapitoly jsou nevhodně pojmenované (např. 4.2 a 4.3), V kapitole 5 není provedena
optimalizace webových stránek, přestože se tak jmenuje.
V závěru je napsáno, že se návštěvnost za jeden měsíc po optimalizaci zvýšila více jak dvojnásobně
(z 81 na 207). Jedná se o velmi zkreslenou statistiku, protože před optimalizací bylo 81 přístupů za
tři sledované měsíce, kdežto po optimalizaci se jednalo o jeden měsíc a 4 dny.
Na webu v části blog je uvedeno: "Žádné komentáře". Nikde jsem nenalezl možnost přidat první
komentář na těchto webových stránkách.
Kontaktní formulář si vyžádá e-mail odesílatele, ale je možné odeslat prázdnou zprávu.
Student odevzdal pouze text práce, neodevzdal soubory vytvořených webových stránek. Úspěšnou
obhajobu podmiňuji doplněním chybějících souborů.
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