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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Cílem práce bylo naplánovat a provést redesign a optimalizaci současných webových stránek 1. 

Základní školy v Chebu. Popisovaná inovace by měla vést k maximalizaci uživatelského prožitku na 

webových stránkách školy. 

V teoretické části jsou popsány základy projektového managementu vycházející ze standardních 

zdrojů. Vzhledem k zaměření práce je tato část rozšířena o  Website Project Management WPM) 

včetně shrnutí historického vývoje webových stránek a jejich současných trendů. Příloha A shrnuje 

základní odborné termíny Website Project Managementu 

Pro analýzu současných webových stránek školy byla použita heuristická analýza, která byla 

východiskem pro SWOT analýzu současných webových stránek, z níž vyplynulo, co ze současných 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

  

 

webových stránek je nutno odstranit, upravit anebo zachovat pro nové webové stránky. Analytický 

nástroj Google Analytics pomohl zjistit chování uživatelů. Pro vytvoření nových webových stránkách 

školy je použit redakční systém WordPress. 

V práci identifikované rizikové faktory mají velmi nízkou až nízkou pravděpodobnost výskytu, jejich 

dopad však může být ve většině případech vysoký až velmi vysoký. K jejich ošetření bude využita 

strategie zmírnění rizika, podrobněji popsaná v příloze G. 

Pokud jde o řízení kvality, v práci jsou identifikovány normy, předpisy a další požadavky na kvalitu a 

kvalitativní stupeň. 

Současný textový obsah a grafický návrh vychází ze současných webových stránek školy, aby pro 

uživatele byla zachována určitá kontinuita.  

Ke spuštění nových webových stránek školy by mělo dojít dne 1. 8. 2021, v  poprojektové fázi dojde k 

vyhodnocení úspěšnosti projektu prostřednictvím informací z Google Analytics a reakcí cílových 

skupin. 

Všech šest dílčích plánů projektu, se třemi dalšími plány návrhů obsahového, grafického a technického 

řešení nových webových stránek bylo úspěšně vytvořeno, a lze konstatovat, že cíl této bakalářské 

práce byl splněn. 

 

Formální, jazyková i odborná stránka práce jsou na vynikající úrovni, autor prokázal získání a 

rozšíření svých kompetencí z oblasti vývoje webových stránek. Přílohy vhodně doplňují a rozšiřují text 

práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. S jakými problémy jste se ve své práci setkal a jak byly vyřešeny? 

2. Jak vám pomohlo vypracování práce ve vašem dalším odborném růstu a využíváte (nebo 

předpokládáte využití) získaných zkušeností v dalších projektech?            
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Metodické poznámky: 
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V Plzni, dne 14.5.2021        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


