
Oponentní posudel{ 

Práce Petra Koppela, Knihy na českém Webu 2.0, se zabývá problematikou českých webových 
prezentací, jejichž obsah se týká knižních textů a mají znaky Webu 2.0. Na začátku autor podává 
přehled znaků Webu 2.0 a představuje historii pojmenování tohoto fenomenu, následuje delší část, 
která popisuje dvě české služby knihi.cz a Knížky (knihy. cz), další kapitola, podstatně kratší, 
představuje weby pro distribuci elektronických knih a internetová knihkupectví. V závěru autor 
zhodnotí situaci čtyř českých projektú, k tomu, aby naznačil další vývoj, se však už nedostaneme -
třebaže si v úvodu tento cíl pokládá. 
Musím říci, že úvodní část (definice Webu 2.0) se velmi dobře čte, je zábavná, autor nemá 
problémy komponovat text a skloubit ho do větších logických celkll. Další části bohužel nedokázaly 
udržet stejnou úroveň a je to škoda, protože úvod byl dobrý, ale je to přece jen úvod a jádro 
samotné práce spočívá v něčem jiném. Zásadní problémy bych viděl následující: 

I) Autor jasně říká, že se chce zabývat knižními službami Webu 2.0 na českém internetu, jako 
čtenáři mi ale nepřišlo moc jasné podle jakých kritérií vybíral "knižní služby" - podle toho, co je v 
práci popsáno, to vypadá, že předmětem byly produkty, které hodnotí knihy. Vysvětlení (a to 
zejména v samotné práci) by však nebylo na škodu. Např. služby, které by mohly být použity pro 
stejný účel- dejme tomu sociální sítě a databáze filmových fanouškú - jejich účel není výrazně 
vzdálen od služeb pro čtenáře knih a vlastně technologicky není dllvod, proč by stejné služby 
nemohly fungovat pro knihy, když fungují i pro "pohyblivé obrázky". 
Řečeno jinými slovy: předmět jeho studia je nejasný, kdyby to byl nějaký průzkum, tak to nejde 
zopakovat. Bylo by dobré říci, podle jakých kritérií služby hledal a vybral, jinak to vypadá spíše na 
náhodu (kvůli které nebyly zařazeny jiné služby, které mají třebajenjeden znak Webu 2.0, ale byly 
vybrány jiné, které nějaký znak mají, ale rozhodně ne všechny znaky Webu 2.0 v úvodu uváděné). 

2) Práce se jeví být nevyvážená, na prvních 12 stranách je představen web 2.0, tedy jeho znaky, 
dalších 14 stran se věnuje popisu rozhraní dvou webů. Zbývá tedy ještě 16 stran na další dvě 
kapitoly, tj. weby pro distribuci knih a internetová knihkupectví. To má za následek to, že zatímco u 
knihi.cz bylo popsáno, kde se najde vyhledávací formulář, v případě srovnání českých knihkupectví 
a Amazonu se autor spokojil s konstatováním, že Amazon je nejlepší, je to vzor a česká 
knihkupectví umož/1ují pouze vkládání komentářů a recenzí ke knihám. 

3) Třetí poznámka poznámka souvisí zřejmě s předchozími. Zeptal bych se, v čem autor spatřuje 
hlavní přínos své práce, jestli odpovídá na otázky, které si položil v úvodu a proč např. říká, že 
knihovny mají v této oblasti velmi mnoho co dohánět, když se v textu o nich ani nezmínil. Zejména 
by mě zajímalo, jestli se na základě zhodnocení čtyř webových služeb (z nichž dvě nefungují), dá 
hodnotit situace v oblasti, jak siji (ne)definoval (viz. také bod I). 

Další výtky jsou spíše kosmetické a netolik závažné. Peter Koppel je schopen zpracovat dobrý text 
a je škoda, že se mu nedostalo času či energie. Autorovi se podařilo v práci komunikovat, že na 
českém Webu 2.0 něco chybí, ale vzhledem k tomu, že mi není jasné, co považuje za relevantní, 
mohu jen těžko souhlasit či nesouhlasit - podle osobních dojmú ano, tedy asi ano, něco tam chybí ... 
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