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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: WEBDESIGN STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI 

Autor práce: Bc. Jan Ličman 

Oponent práce: Ing. Ondřej Šimáček 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na webdesign v oblasti stavebnictví. Analyzuje a následně definuje 

základní parametry nezbytné pro úspěšné prvotní oslovení současných potencionálních klientů. 

Obsahuje nejen procesní postup, ale i samotný autorem vytvořený produkt (WEB) sestavený na 

základě výsledků z provedených průzkumů.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Přehledně jsou zpracovány teoretické 

poznatky z oblasti stavebnictví, stavebního podniku, marketingu a webdesignu související se 

zadáním a cílem diplomové práce. Tyto informace jsou doplněny o vybrané základní pojmy a 

definice užívané ve stavebnictví.  

V praktické části jsou zjištěné teoretické poznatky aplikovány a prověřeny ve spolupráci s reálnou 

společností ze sektoru stavebnictví (Ateliér Elzet s.r.o.). Autor pečlivě zkoumal nejen potřeby dané 

společnosti, ale i očekávání potenciálních uživatelů/návštěvníku webu formou online dotazníkového 

průzkumu. Provedl také analýzu konkurenčních webů a zjištěné silné i slabé stránky promítl do 

výsledného webového návrhu. 

Jako oponentovi diplomové práce mi byl výsledný prototyp webové presentace poskytnut 

k vyzkoušení. Zaměřil jsem se zejména na mobilní a desktopovou verzi. Prototyp webu byl v obou 

prostředích funkční a dotažený do potřebných detailů. Ocenil jsem zejména vzdušnost a eleganci 

grafického návrhu při zachování potřebné informační náplně. Struktura webu je logická a 

promyšlená, intuitivně uživatele vede a nenásilně mu nabízí možnost každou sekci prozkoumat 

detailněji. Prototyp webu podle mne zcela splňuje definované požadavky a také očekávání 

dnešních návštěvníků. Na rozdíl od mnohých webových presentací zejména malých stavebních 

společností a živnostníků, které by měly tímto ozdravným procesem projít. 

Práce je doplněna přehlednými tabulkami, grafy a přílohami. 
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Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Celkově je práce zpracována na vysoké úrovni. Student předmětnou problematiku podrobně 

zmapoval a nastudoval. Provedl analýzu a vyhodnocení získaných dat a aplikoval je při tvorbě 

funkčního prototypu webu. 

2. Zvolené metody a postupy plně odpovídají aktuální praxi a byly správně pochopeny a aplikovány. 

3. V rámci práce jsou zmapovány informační zdroje nejen z ČR, ale také ze zahraničí.  

4. Po formální stránce je diplomová práce zpracována pečlivě, působí kompaktním dojmem a 

respektuje šíři zadání. Závěry a výsledky student shrnul do přehledných grafických výstupů. 

5. Práce z mého pohledu zcela splnila požadavky vyplývající ze zadání. Výsledná zjištění a závěry 

jsou využitelná v praxi. 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené práci nemám připomínky. 

 

Dotazy: 

1. Bylo při přípravě webového návrhu uvažováno s využitím analytických nástrojů  

(např. Google Analytics), které mohou společnosti pomoci s dalším rozvojem  

a oslovením potenciálních klientů.   

 

Závěr: 

Celkově práci hodnotím jako výborně zpracovanou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 27. 01. 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


