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Slovní hodnocení práce

Předložená diplomová práce se zabývá užitím mobilních aplikací v galeriích a muzeích,
případně dalších obdobných paměťových institucí. Hlavním cílem práce je popsat pomocí
případové studie návrh a vývoj mobilního audioprůvodce pro expozice Národního muzea, kde
diplomant působí jako projektový manažer. Na obecnější úrovni se pak práce snaží popsat
způsob vývoje mobilní aplikace se zaměřením na jednotlivé fáze procesu a technologická
řešení, která lze využít pro dosažení intenzivnějšího návštěvnického zážitku.

Teoretická část práce velmi detailně popisuje jednotlivé fáze vývoje mobilních aplikací a
existující technologická řešení. Tato část práce je velmi dobře odzdrojovaná a čtivě napsaná,
jako celek nicméně působí deskriptivně a nesystematicky. Není zjevné, jaký má podrobný
popis obecného vývoje mobilních aplikací vztah k hlavnímu tématu práce a textu výrazně
chybí hlubší kritická analýza existujících řešení. Navazující část, která mapuje existující
mobilní aplikace pro muzejní praxi, se více vztahuje k cílům práce a je zjevně výsledkem
rozsáhlejší rešerše. I zde však čtenáři chybí jasný popis kritérií, na základě kterých byly
jednotlivé aplikace vybrány, případně popis metodiky, kterou byly hodnoceny.

Hlavní částí práce je případová studie návrhu a vývoje mobilního audioprůvodce pro expozice
Národního muzea. Největším kladem této části je cenný vhled a zkušenosti, který diplomant
získal jako projektový manažer Národního muzea, jakož i zjevný entuziasmus a nasazení, s
jakým se diplomant případové studie a vlastního projektu chopil. Případová studie samotná
však působí rozporuplným a do určité míry nedokončeným dojmem. Vzhledem k okolnostem,
které diplomant neměl ve své moci, došlo ke zpoždění celého projektu a práce tak nepopisuje
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jeho klíčové části, tedy implementaci a evaluaci. Nabízí se otázka, zda nešlo odevzdání
diplomové práce odložit a počkat na chybějící data. Problematická je nicméně do značné míry
i předchozí část případové studie, ve které se stírá hranice mezi akademickým textem,
návrhem doporučení pro další paměťové instituce a zadávací dokumentací skutečného
projektu. Případové studii by výrazně pomohlo, kdyby měla jasnější zaměření a strukturu a
kdyby se diplomant pokusil formulovat konkrétní doporučení v jasných bodech, podepřených
výše popsanými zkušenostmi z realizovaného projektu.

Obecně práce vyvolává dojem, zda nebyla dokončena pod časovým tlakem - mnoho jejích
nedostatků by zřejmě bylo možné odstranit pečlivějším rozvržením a důslednějším
promyšlením smyslu a návaznosti jednotlivých částí. Nejvíce je to vidět na diskuzi, která je
velmi stručná a spíše naznačená, a na závěru, kde diplomant stručně popisuje, co obsahují
jednotlivé části práce a rezignuje na hlubší rozbor realizovaného projektu a s ním spojeného
výzkumu a na zasazení jeho výsledků do širšího teoretického rámce.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku dobře, přičemž k diskuzi navrhuji následující
otázky:

1. Dokázal byste formulovat klíčová doporučení pro paměťové instituce, které by stály v
podobné situaci jako Národní muzeum a zahájily projekt vývoje audiovizuálního
průvodce?

2. Jakou podobu má ve výsledné realizaci plánovaná gamifikace návštěvnického zážitku
a je taková gamifikace podle vašeho názoru nutnou součástí muzejní aplikace?

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení
metodologie a věcné
zpracování tématu

20 bodů

přínos a novost práce 10 bodů
citování, korektnost citování,
využití inf. zdrojů

15 bodů

slohové zpracování 10 bodů
gramatika textu 4 body
CELKEM 59 bodů
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V Praze dne 13.6.2021

Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
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