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Bakalárská práce nablzl prehledné shrnutí fenoménu web 2.0 služeb se zvláštním zřetelem ke kulture 

knihy a srovnává situaci v této oblasti ve světě a v CR. Tato práce je hodnotným pokusem reflektovat 

a formulovat postavení knihy ve světě současných digitálních technologií, které prošly zajlmavým 

vývojem na začátku 21.století a otevřely prostor sociálně orientovaným aplikacím typu web 2.0. Tento 

přechod od "uživatelů - spotrebitelů" 90. let k "uživatelům - tvůrcům" nového milénia popisuje autor v 

úvodu (1. Co je to Web 2.0?) jako přechod od stránek k službám. První kapitola práce pak nabízí 

definici základních konceptů a také shrnutí diskusí, které se kolem tohoto přechodu a kolem fenoménu 

web 2.0 objevují ve světě a v CR. V dalšlch kapitolách (2. až 6.) se autor sousUedí na situaci kolem 

knih, ale také na podobu knižního trhu vzhledem k možnostem web 2.0 aplikací. Vytváří přehledné 

dělení na aplikace či weby podporující nové formy katalogizace knih (kapitoly 3. až 3.5) a na weby 

zabývajlcl se distribuci knih (kapitoly 4. až 5.2). Kvůli snaze srovnávat české projekty (knihi.cz, 

knizky.net, neknihy.cz atd.) se zahraničními (LibraryThing.com, Reader2.com, ANobii.com atd.) je 

autor nucen použlvat širší definici web 2.0 služeb, která nespecifikuje přesnou míru nebo podobu 

aktivity uživatelů, ale zahrnuje (str. 1): "projekty určené k tvorbě osobnlch knihoven a čtenárských 

deníků, webové služby nablzejlcí různé způsoby šírení knih za aktivní spolupráce autorů nebo 

uživatelů, ale také recenzování a hodnocení děl zákazníky na stránkách knihkupectví a v katalozích 

knihoven". Velice zajímavá je kapitola o tagování (nálepkování) knih (3.2.3 Nálepkování knížek), kde 

autor zmir"luje také specifické problémy této technologie vzhledem k vlastnostem českého jazyka, 

jakým je skloňování. Fenomén tagů neboli štítků by si v celé práci zasloužil mnohem větší prostor a 

zmir"lované pozorování je třeba více rozvést a možná navrhnout nějaké doporučeni. Provokativní je 

také závěrečné upozornění a odhad (kapitola 6.), že lokalizace zahraničních aplikací bude mít stále 

větší vliv na rozvoj českých web 2.0 aplikací zaměrených na knihy. Problém lokalizace je úzce 

spojený s problémem kritické meze v počtu uživatelů úspěšné web 2.0 aplikace, kterou autor zmir"luje 

jako problém českého web 2.0, ale dále nerozvádí. Může lokalizovaná aplikace tento problém vyřešit 

a kompenzovat nedostatek českých uživatelů zahraniční komunitou? Podobný výzkum by jistě 

přesahoval rozsah bakalářské práce i jeji téma. Autor by se ovšem mohl pokusit zamyslet nad Um, jak 

zkoumat vliv lokalizace na českém webu v knižnl oblasti a zda by naopak české weby nemohly 

lokalizaci neutralizovat tím, že se pokUSí o tzv. mashupy, inkorporaci zahraničních zdrojů a databází 

do vlastního rozhraní. 

Bakalářská práce je velice čtivá a dokládá schopnost autora orientovat se a přehledně psát o úplně 

nové oblasti, v které úspěšně formuluje vlastní otázky a nové problémy. Jediné, co práci ubližuje jsou 

občasné kolokvialismy, které přesahují únosnou míru v závěru práce. 

Zadání bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě. 
Práci navrhuji hodnotit jako v Ý bor n o u. 
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