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Průběh obhajoby: Diplomant představil svou diplomovou práci Případová studie mobilní

apikace - průvodce Národním muzeem. Poté oponent Vít Šisler, PhD.
přečetl svůj posudek, vytknul mj. diplomantovi opomenutí evaluace
projektu, která chybí kvůli celkovému zpoždění projektu. Následně by
přečten posudek konzutantky Niny Wančové, PhD., která diplomantovi
vytýká nedostatky zejména v praktické části, kde dle jejího názoru chybí
obsáhlejší diskuze, přesnější specifikace požadavků projektu, neexistence
popisu využitých pracovních nástrojů použitých v procesu realizace
projektu. Nakonec představil svůj posudek vedoucí práce Čeněk Pýcha,
PhD., kde zdůrazňoval nedostatek autorovy reflexe, nedostatečně
rozpracovanou metodologii evaluace a nejasné oddělení realizace projektu
pro Národní muzeum a samotné diplomové práce. Diplomant zodpověděl
dotazy z posudků a poté byla otevřena diskuze. Odpovídal např. na otázky
o zpětné vazbě uživatelů aplikace (J. Ivánek). Byla vznesena výtka o velice
nedostatečnému popisu procesu tvorby aplikace v diplomové práci - práce
je pouze deskriptivní, nepřináší přidanou hodnotu pro další muzea (J.
Šlerka). Na to diplomant reagovat tím, že ještě není možné všechno popsat,
protože projekt není ukončen. Avšak dle J. Šlerky by refexe projektu
mohla být hlubší i v části dosavadní tvorby projektu, což by byo velice
přínosné dalším muzeálním institucím v ČR. V. Šisler dále vznesl výtku,
že obhajoba obsahovala argumenty, které v práci chybí. Dle jeho názoru
měla být práce odevzdaná později, lépe sepsaná. Diplomant zde vysvětlil,
že je pracovně zaneprázdněn a neví, zda by práci mohl v budoucnu
dokončit. Č. Pýcha vytknul nedostatečně akademický přístup v práci,
převládá spíše hlas z praxe. S tím autor souhlasil. 

Dva členové komise - M. Slussareff a J. Šlerka hlasovali pro hodnocení
neprospěl, byli však přehlasováni zbytkem komise a práce byla hodnocena
hodnocením dobře.
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