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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  SEO analýza a optimalizace webové stránky 
Jméno autora: Marek Vondrák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Petra Králová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Odd. manažerských studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cíl práce je jasně formulován. Cílem práce je analýza současného stavu webové prezentace a na základě 
navržených opatření zlepšit výsledky fulltextového vyhledávání. Celá práce jasně směřuje k vytyčenému cíli. 
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Jasně definované zadání je splněno bez výhrad.  
 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student zvolil adekvátní postup řešení stanoveného cíle. V teoretické části se zabývá online marketingem obecně 
a optimalizací SEO. V praktické části analyzuje stav vybrané webové prezentace a navrhuje její optimalizaci. 
Student vhodně aplikuje nabyté teoretické znalosti na praktickém příkladě.  
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je v souladu s požadavky. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je v souladu s požadavky.  
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Pro zpracování práce byly využity literární zdroje – knižní publikace a elektronické zdroje, které jsou relevantní 
k danému tématu. Citační korektnost je na standardní úrovni. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce představuje standardní zdroj informací pro analyzovanou společnost. Analýzy jsou na nadprůměrné 
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úrovni. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Autor předložené práce splnil vytyčené cíle práce a lze ji doporučit k obhajobě. Vedoucí práce považuje 
teoretickou i praktickou část práce za nadprůměrnou.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Navržené otázky: 
Jaké jsou výhody „hamburger menu“ a uveďte je na konkrétním příkladu navrhovaných úprav webu. 
Jaké jsou náklady spojené s navrhovanou optimalizací webu? 
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