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Slovní hodnocení práce
Práce se věnuje problematice archivace elektronických publikací jak z teoretického, tak
praktického pohledu, zaměřuje se na český systém e-deposit.
V prvních kapitolách se autor zabývá formáty elektronických knih a vyhodnocením
relevantních formátů pro český trh. Zde autor osvědčuje hluboký odborný vhled do
problematiky, obzvláště při popisu vlastností těchto formátů a možností využití. V druhé části
práce se v rámci dobře zpracované případové studie zaměřuje na formátové politiky vybraných
knihoven a na statistický popis aktuální situace v České republice. Z metodického a
obsahového hlediska je práce kvalitní a dokládá erudici autora v oblasti elektronického
publikování, archivace a dlouhodobé ochrany digitálních dat.
Z pravopisného, formulačního a typografického hlediska neshledávám v předložené práci
žádné podstatné nedostatky, celá práce nese znaky velké pečlivosti zpracování a je vybavena
rozsáhlým aparátem odkazů, dále seznamem počítačových programů, tabulek, obrázků a také
přílohami.
Při obhajobě bych se rád zaměřil na problematiku dalšího vývoje dlouhodobé archivace v blízké
budoucnosti, a to jak z hlediska narůstání kapacity diskových polí a úložišť, tak z pohledu
použitých formátů a archivačního sw.
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Hodnotící tabulka

Aspekt kval. práce

Vysvětlení

Hodnocení

metodologie a věcné Práce splnila zadaný bakalářský úkol. Práce
zpracování tématu
je logicky členěna.

40 (40) bodů

přínos a novost
práce

Práce je přínosná a potenciálně velmi dobře
využitelná pro zájemce o danou
problematiku

20 (20) bodů

citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

Seznam použitých zdrojů je velmi rozsáhlý a
dobře zpracovaný.

20 (20) bodů

slohové zpracování

Práce je psána čtivě, má odpovídající rozsah. 14 (15) bodů
V složitějších pasážích se někdy ocitá na
hranici pochopitelnosti.

gramatika textu

V práci je množství drobných gramatických
a formulačních chyb, ale především zde
chybí desítky čárek.

CELKEM

5 (5) bodů

99 bodů

Výsledné hodnocení práce
Konstatuji, že autor si zvolil a dobře zpracoval náročné, oborně zajímavé téma a z celkového
pohledu splnil nároky, které klademe na bakalářskou práci. Práci navrhuji hodnotit stupněm
výborně.

V Praze dne 28.8.2018
Ing. Martin Souček, Ph.D.
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