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Slovní hodnocení práce

Diplomová práce se zabývá mobilními aplikacemi a jejich využitím v muzeích a metodou 
případové studie popisuje vznik konkrétní aplikace, na jejímž řešení se student podílel v rámci 
pracovního poměru v Národním muzeu. V úvodu práce řešitel zasazuje mobilní aplikace a 
technologie  obecně  do  kontextu  potřeby  muzeí  inovovat  a  nabízet  další  druhy  obsahu  a 
možnosti, které může návštěvník využít při návštěvě muzea. Problematika mobilních aplikací 
v muzeích může být nahlížena z různých hledisek,  které student v práci alespoň částečně 
představuje  –  příkladem  je  edukační  rovina  nebo  historické  hledisko  zavádění  prvních 
aplikací  do  muzeí.  V  těchto  částech  však  nezachází  do  přílišných  podrobností  a  jejich 
plochostí snižuje celkové vyznění práce. 

V  teoretické  části  se  soustředí  zejména  na  technické  parametry  aplikací  a  na  designový 
proces, který za vznikem aplikací stojí. Ukazuje doporučené postupy různých autorů, což by 
mohlo být využitelné pro pracovníky jiných institucí, kteří by se chtěli do tématu vpravit a 
získat tipy na další zdroje. Postrádám tu však kritické zhodnocení či pokus o transformaci 
doporučeného postupu do různých specifických prostředí a různých variant muzeí.  V třetí 
kapitole autor představuje výběr 6 různých aplikací,  které sloužily tvůrcům jako inspirace, 
čímž tým nahradil  nedostatky při  přípravné práci  na vývoji  ohledně zjištění  uživatelských 
potřeb a  tvorbě person. Zachycení  konkrétních příkladů je důležité  vzhledem k životnosti 
aplikací, nicméně ve shrnutí jejich povahy, přínosů a konkrétních prvků, které posloužily jako 
vzor pro realizovanou aplikaci, mohl jít autor do větší hloubky a tím více propojit teoretickou 
část s praktickou. 

V praktické  části  kopíruje  členění  podle  designových  procesů  a  popisuje  jednotlivé  části 
vývoje. Jelikož byla případová studie jádrem práce, i zde postrádám hlubší vhled, který díky 
své  pozici  vedoucího  projekt  student  jistě  měl.  Praktická  část  práce  až  na  několik  málo 
výjimek neobsahuje obrazovou a doprovodnou dokumentaci vývoje. Také se nedozvídáme, 
jaké prostředky a pracovní nástroje byly využity k přípravě a ke sledování postupu prací i 
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vzhledem k tomu, že se velká část vývoje odehrávala při omezené osobní účasti členů týmu v 
kancelářích a ve spolupráci s externisty, což samozřejmě ovlivňuje dynamiku procesu. 

V českém prostředí zatím nejsou mobilní aplikace ve většině muzeí standardem a zachycení 
procesu vzniku by mohlo být velkým přínosem. Nicméně v této části předsevzetí autora byly 
naplněny jen částečně.  Celkově je  práce  především popisná  a  bez kritického zhodnocení, 
zobecnění nebo naopak konkretizace, což dokládá i stručná kapitola Diskuse. I v Závěru práce 
mohl  být  autor  sebevědomější  a  mohl  jasně  formulovat  nejzásadnější  poučení,  které  díky 
tomuto projektu instituce získala, nicméně zůstává prakticky u shrnutí obsahu jednotlivých 
kapitol. 

Pro obhajobu navrhuji následující otázky:  

1. Nad kterými tématy a prvky aplikace se nejvíce diskutovalo? Jednalo se o spory v obsahu 
či ve formálním a technickém řešení? 

2.  Jaké  konkrétní  dobré  zkušenosti  a  naopak  nedostatky  jste  získali  z  provozovaní  první 
aplikace? 

3. Jak byste charakterizoval styl textů/audia kromě toho, že je jejich forma dialogická? Komu 
je  určen  (dospělým/dětem)  a  jaké  charakteristiky  text  má  vzhledem ke  srozumitelnosti  a 
nastavení úrovně složitosti?

4.  Pracuje  se  v  jazykových  verzích  s  překladem  1:1  nebo  zohledňujete  kulturní  znalosti 
zahraničních návštěvníků a obsah modifikujete?

Práci doporučuji k obhajobě.

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

25 (Případová studie je vhodnou metodou pro 
přiblížení okolností vzniku aplikace, nicméně 
autor mohl ze svých zkušeností vytěžit více, 
viz slovní hodnocení). 

0 – 40 bodů

přínos a novost práce

13 (Diplomová práce se zabývá aktuálním 
tématem, na mnoha místech autor odkazuje 
na přínos práce pro inspiraci ostatním 
institucím, nicméně by mohl jít v 
doporučeních zobecněních dál a formulovat 
je s ohledem na větší pochopení a realitu 
jiných institucí). 

0 – 20 bodů

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů

15 (práce obsahuje české i zahraniční zdroje, 
shrnuje zejména literaturu dostupnou k 

0 – 20 bodů
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tématu designu aplikací, postrádám více 
odborných článků shrnující téma aplikací z 
muzejního prostředí). 

slohové zpracování
10 (Práce se dobře čte, její charakter je spíše 
popisný a chybí mi jasněji formulované 
nejzásadnější zjištění).

0 – 15 bodů

gramatika textu 4 (Drobné nedostatky). 0 – 5 bodů

CELKEM 67

Výsledné hodnocení práce

Bodový zisk za práci Hodnocení práce

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51 – 60 bodů Dobře (3)

61 – 80 bodů Velmi dobře (2)

81 – 100 bodů Výborně (1)

V..............................dne........................... ..................................................................

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku
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