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Ve své bakalářské práci řeší Aneta koncept webu nazvaný „vkontextu.net“. Ten by měl soustředit 
na jedno místo nespočet závěrečných teoretických prací každoročních absolventů škol, případně 
i jiných teoretických textů, které se nedočkaly online publikování. Aneta vycházela ze zjištění, že 
závěrečné práce jsou v online prostředí obtížně dohledatelné, zpravidla je nutné pátrat na webech 
jednotlivých škol. Studenti odevzdávají své práce primárně ve formátech pro tisk, do online prostředí 
jsou pak pouze uploadovány bez dalších zásahů. Z názvu „vkontextu“ vyplývá, že projekt má vyšší 
ambice než pouhé publikování textů, klade si za cíl dát jejich obsahu širší online souvislosti. Hlavním 
nástrojem má být hypertextace obsahu vložených prací, která umožní jeho propojení s kontextuálním 
webovým obsahem. To je zajímavý nápad, který má předpoklady vyústit ve smysluplný projekt.

Design webu Aneta redukovala na bílé pozadí se stíny kolem hranic rámečků a dvě velikosti a řezy 
písma: tučnou, špatně čitelnou bezserifovou italiku pro menu, klíčová slova a výsledky vyhledávání  
a serifové písmo pro čtení obsahu prací. Je sympatické, že web zaměřený na textový obsah je 
vizuálně úsporný. Minimální řešení ale předpokládá pečlivý výběr písma a následnou práci s ním tak, 
aby se uživatel dobře orientoval ve struktuře informací. Právě ve výběru písma a práci s ním vidím 
slabiny návrhu.

Layout webu je řešený rozdělením okna prohlížeče na tři sloupce. Levý je vyhrazen fixnímu menu, 
které obsahuje kromě informací o projektu nástroje pro práci s webem: fultextové vyhledávání, tlačítka 
„nahraj práci“ a „cituj“. U obou položek chybí intuitivní návod jak s nimi pracovat, v případě nahrávání 
práce není jasné, jaké údaje se po uživateli požadují. Prostřední sloupec zobrazuje výsledky 
vyhledávání pomocí klíčových slov a jim odpovídající obsah vložených prací. Při roll overu nebo 
kliku na modré hypertextové odkazy v textu práce se v pravém sloupci zobrazují další informace: 
poznámky pod čarou, související obrázky a kontextuální google výsledky. Je otázkou, jak by se 
trojsloupečný šířkový layout choval na mobilním zařízení, responzivní design webu návrh neukazuje. 

Při konzultacích jsme Anetě připomínali, ať se soustředí zejména na detailní promyšlení a popis 
celého konceptu jak by fungoval v ideálním případě jeho uvedení do provozu. Z písemné obhajoby 
se to ale nedozvídáme. Chybí v ní jak rešerše stávajících řešení (například informační systém 
Masarykovy univerzity nabízí pokročilé vyhledávání v záverečných pracích) tak například objasnění 
zásadního momentu pro životaschopnost projektu – jakým způsobem bude zajišťován jeho obsah  
a jak se o něm uživatelé vůbec dozvědí. Mám dojem, že se Aneta příliš svázala omezenými 
možnostmi demoverze a ve svých návrzích dostatečně nerozvedla potenciál svého původního 
nápadu.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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