Posudek oponenta bakalářské práce
Václava Jirouška
„Formáty pro dlouhodobou archivaci elektronických publikací
v rámci systému e-deposit v České republice“

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem archivace
elektronických publikací. Co se týče použité literatury, její rozsah (210 položek)
je enormní a u bakalářské práce zcela neobvyklý. Odpovídající jsou citace
pramenů v textu. Práce obsahuje v kapitolách 1-5 velmi fundovaný přehled
problematiky a v kapitolách 6-7 konkrétní analýzu formátů, jejich vlastností a
užití ve významných zahraničních knihovnách. Kapitola 8 pak přináší statistický
popis aktuální situace s archivováním e-publikací v Národní knihovně ČR.
Z jazykového hlediska jsem v práci nenalezl zřetelné nedostatky, pouze mi
připadá nevhodné používání anglicismů, pro které by bylo žádoucí spíš nalézt
odpovídající český termín (např. „obfuskace“ na str. 44-5, „ingest“ na str. 59).
Celkově je práce velmi čtivá.
Z obsahového hlediska nemám k práci výhrad. Svědčí o velké erudici autora
v předmětné oblasti. Výklad je vysoce odborný, často ovšem příliš předpokládá
zběhlost čtenáře v dané problematice (např. na str. 19 se bez jakéhokoli
vysvětlení mluví o hodnotách „v poli 245“). V Závěru autor na základě
zjištěných poznatků odůvodněně navrhuje vhodné formáty a pravidla archivace
e-publikací v Národní knihovně ČR.
Předložená bakalářská práce prokazuje přehled autora, rozsáhlé znalosti a
zkušenosti týkající se archivace e-publikací. Téma je tvůrčím způsobem
zpracováno, práce obsahuje vlastní hodnocení užívaných formátů archivace a
výsledky výzkumu provedeného formou případových studií zahraničních praktik
a analýzy dostupných domácích dat. Závěry práce je třeba podpořit a přát si, aby
autor ve své studijní a odborné činnosti v tomto duchu dále pokračoval.
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku výborně.

Aspekt kv. práce

Vysvětlení

hodnocení

metodologie a věcné
zpracování tématu

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné)
stránky práce, splnění zadaného úkolu,
využití výzkumných metod apod.

40 bodů

přínos

hodnotí tvůrčí zpracování tématu

20 bodů

citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

hodnotí se zejména využití odkazů a
pramenů v textu, korektnost citování;
hodnotí se využití cizojazyčných pramenů

20 bodů

slohové zpracování

hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 14 bodů
styl vyjadřování; rozsah práce

gramatika textu

hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 4 body
čárky ve větách apod.
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