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Cíl práce: 

Hlavním cílem pľáce je analýza vybraných portálů pro obor Informační a knihovní věda. 

Shoda se zadáním diplomového úkolu: 

Cíl i struktura práce dobře sleduje zadání diplomového úkolu. 

Struktura práce: 

pľáce je ľozumně strukturována do osmi kapitol, z nichž pľvní kapitola je úvodní a terminologická, 
dalších šest analyzuje konkrétní portálová řešení a závěľečná obsahuje jejich porovnání a hodnocení. 

Největší pozornost autoľ věnuje portálu Knihovnictví a informační věda, který vychází z projektu lIB 
a je z knihovnického a technického hlediska jeden z nejzajímavějších (CMS Plone, Vyledávač, SFX, 
Z39.50, XML API ... ). 

Zajímavý je i rozbor pľvního portálu "Elektronické studijní texty", který je z hlediska provedení velmi 
povedený, ale poukazuje zárovel1 na slabinu podobných portálů a to je udľžovaný a rozsáhlý textový 
obsah. 

Z tohoto pohledu se nejživotaschopněji jeví koncept Wikipedie, kteľá tuto problematiku úspěšně řeší 
rozsáhlým a dobře oľganizovaným internetovým dobrovolnictvím. Při jiných modelech je třeba 
spoléhat na dotační financování nebo grantovou podporu, což často znamená určitou peľspektivní 
nejistotu. 

Co se závěľečného hodnocení týče, je snad tľochu škoda, že nebyly uvedené alespol1 dostupné 
statistiky návštěvnosti, protože pľávě ta je principiálně nejspľávnější metodou měření úspěšnosti 
webu. 

Volba informačních zdrojů: 

Autoľ pracoval s přiměřenou škálou zahraničních 

v seznamu použité literatury. 

Stylistická úroveľí práce: 

českých informačních zdrojů, kteľé uvádí 

Po této stľánce nemám k pľáci výhrady, pľáce je čtivě napsaná, autor dobře a přesně fOľmuluje své 
myšlenky. 



Formální úprava práce: 

Grafická úroveň práce je dobrá a odpovídá charakteru diplomové práce. 

Doplňující otázky pro obhajobu: 

Uvažoval autor v rámci závěrečného hodnocení také o zpracování základního rozboru 
analyzovaných portálů z hlediska použitelnosti? 

Bylo by zajímavé nastínit v jednotlivých případech modely financování vývoje a provozu uvedených 
portálú (pokud jsou takové informace alespoň částečně dostupné). 

Závěr 

Celkově se mi práce líbila, autor prostudoval a zpracoval velké množství materiálu. Vytvořil 
přehledné a kvalitní dílo, které může do budoucna být pro řadu dalších studentú zajímavým studijním 
materiálem. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

Ing. Martin Souček 
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