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Součka doporučuji

jako její

Ing. Martin Souček., který předl(ládá obhajovacímu řízení l(omisi a oponentům
dizertační práci, patří lnezi erudované odborníl(y, l(teří lnají vysol(ou odbornou,
pedagogickou i lidsl(ou autoritu lnezi l(olegy i studenty, což nejen jal(o jeho
konzultant, ale i jal(o l(olega a vedoucí součásti l(onstatuji velmi rád a zároveň si
vehni považuji lnít l(olegu Součl(ajal(o spolupracovníl(a.
,

Jeho výul(a Uvodu do i11forlnační vědy nebo předlnětů spojených
,
s inforlnačními a l(olnunil<ačnÍ1ni technologielni patří mezi l(líčové na UISK FF
UI<'. Přestože jeho pedagogicl(á činnost je částečně oddělena od jeho
dizertačního projel<tu, považuji za důležité zlnínit v l(ontextu hodnocení jeho
odborné a výul<ové zalněření, neboi' jal(o jeho l<onzultant s ním sdílím řadu
pracovních úl<olů, pedagogicl(ých činností a projel(tových činností ajeho téma
disertačního projektu jeho pedagogickou a odbornou práci přecijen ovlivňuje. A
kolega Martin Součel( se od badatelsl(ých schopností přesouvá úspěšně i
k pedagogicl(ýln schopnostem.
Rozhodnutí Martina Součl(a zpracovat disertační projel(t výše uvedeného télnatu
pralnenilo z jeho zl(ušeností projel(tů v oblasti informační a technologicl(é
podpory vědecl<é činnosti. Ing. Martin Součel( obecně zpracovával celou řadu
projektů, ale zejlnéna projel(t Věda.cz patřillnezi ty nejnáročnější. Zkušenosti
právě z tohoto projel(tu iniciovaly jeho zájeln o teoreticl(é zázemí v oblasti
portálů, , digitálních lmihoven a digitálních archívů, dále je jedníln z l(líčových
lidí na UISI<' FF UI<', l<terý propojuje rozhraní informační vědy a počítačové

vědy.

Jeho původní vzdělání v oblasti systémového inženýrství (absolvent
inženýrsl<ého studia CVUT v Praze) a spojení oboru inforlnační vědaje šťastnou
l<olnbinací a bylo dobrýln předpokladeln pro naplnění obsahu dizertace.
v

Velmi detailní zachycení problematil<y portálů, zvolení vhodné případové úlohy,
vytýčení souvisejících tematik s hlavním jádrem dizertační práce, to všechno dle
lného názoru konzultanta Martin Součel< naplnil. V jeho práci vidím tal<é
propojení teorie a pral<ticl<ého transferu teorie do výsledl<u, l<terý slouží užití.
Martin Součel< si jal<o student dol<torandsl<ého studia (v externí forlně) počínal
vehni dobře. Vytl<nout by se dalo snad jen otálení směřující 1< včasnějšímu
výsledku, ale to je dáno slnutným konstatovánítn,
že lidé pracující ve prospěch
v
rozvoje ústavu (UISI(), informační vědy v CR zapomínají na sebe a své termíny
a věnují čas cell<u. Jeho obětavost ve prospěch rozvoje oboru je opravdu vell<á.
Martin Součel< lnohl svou erudicí být již dávno v pozici obhajovatele, l<dyby
upřednostnil osobní úl<oly před těmi týlnovými.
r

Proto

oceňuji

přesvědčen

sylnbiózu odbornosti Martina Součl<a, jeho práce a
o jeho pedagogických a vědeckých schopnostech.

zároveň

jSlne

S tÍ1nto l<onstatováníln doporučuji tímto průvodním hodnocením dizertační
projel<t Martina Součl<a l<jeho finálnímu zhodnocení v podobě úspěšného
obhájení.
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