
Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno studenta: Martin Karcol
Téma práce: SEO analýza portálu AdresarFirem.cz

Cíl práce:

Cílem této bakalářské práce je provést SEO analýzu 
součsného stavu nově spuštěné verze webového 
portálu AdresarFirem.cz společnosti HyperMedia, 
a.s. a navrhnout a implementovat řešení 
optimalizace.

Náročnost zadání bakalářské práce na:
teoretické znalosti vyšší
praktické zkušenosti střední
podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování vyšší

A: Slovní hodnocení:

Naplnění cíle práce:

Student provedl v rámci bakalářské práce SEO analýzu nové verze webového portálu AdresarFirem.cz 
provozovaného společností HyperMedia, a.s. Vyzdvyhl klíčové nedostatky a navrhl celou řadu vylepšení, 
zejména pak v oblasti on-page faktorů. 

Analýze portálu předchází teoretický úvod do problematiky výsledků vyhledávání webového obsahu s ohledem 
na současné, rychle se měnící trendy v této oblasti.

Všechny cíle bakalářské práce byly naplněny a jsou využity v praxi.

Logická stavba a stylistická úroveň práce:

Logická stavba textu je v pořádku. Stylisticky by si práce na několika málo místech zasloužila více pozornosti.

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

Vlastní práce přispěla k rozšíření dovedností a znalostí studenta, a to zejména v oblasti optimalizace webových 
stránek pro vyhledávače a dalších principů online marketingu.

Praktická část bakalářské práce je využita v praxi společností HyperMedia, a.s. k vylepšení nové verze portálu 
AdresarFirem.cz z pohledu SEO.

Případné další hodnocení (připomínky k práci):

Student při zpracování bakalářské práce prokázal schopnost pracovat jednak samostatně a jednak v kooperaci 
s pracovníky společnosti, a to zejména při dodržování plánů a časových harmonogramů. Dále prokázal student 
schopnost nastudovat potřebnou problematiku týkající se optimalizace webových stránek pro vyhledávače.



B: Kriteriální hodnocení:

Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku.
Kriteria hodnocení práce: Úroveň Připomínky

Úroveň dokumentu
logická stavba práce průměrné      
stylistická úroveň průměrné      
práce s literaturou včetně citací průměrné      
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) průměrné      

Teoretická část
rozsah a úroveň zpracování rešerše průměrné      
formulace teoretických východisek pro 
praktickou část

nadprůměrné      

odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné      

Praktická část – produkt (řešení)
adekvátnost použitých metod, SW, postupů průměrné      
kvalita návrhu řešení nadprůměrné      
komplexnost řešení skoro komplexní      
návrh datových struktur nelze hodnotit      
uživatelské rozhraní nelze hodnotit      
odborné zvládnutí problematiky průměrné Vytknout lze překřížené tagy   

v navrhovaných html úpravách. Ačkoli ty jsou
dány spíše z nepozornosti a časové tísně na 
studenta vyvíjené.   

rozpracovanost dokončeno Student se bude ve firmě HyperMedia, a.s.   
dále podílet na nasazení navrhvaných změn 
vzešlých z analýzy.

využitelnost praktické části v praxi ve větší míře      

Praktická část - popis
popis řešení v bakalářské práci průměrné      
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …) nelze hodnotit      
uživatelská příručka nelze hodnotit

Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na CD ano      
Uložení výsledku praktické části na CD ano      

Stupeň splnění cíle práce splněn      

C: Otázky k obhajobě (max 2):
1. Mohl byste z pohledu provozovatele ryze českého webového portálu zmínit nějakou hlavní 
rozdílnost vyhledávačů Google a Seznam? A v čem spočívá její vliv na tvorbu a optimalizaci?

Doporučení práce k obhajobě: ano 
Navržený klasifikační stupeň: výborně minus
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