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Posudek 
Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila téma systémové analýzy tzv. hlubokého webu, 

tedy ve stručnosti internetových informačních zdrojú, jejichž obsah není dostupný 

prostřednictvím standardních vyhledávacích strojit Cílem práce je popsat tuto specifickou 

oblast internetových informačních zdroj II a ukázat možnosti vyhledávání v ní. 

Práce je zpracována velmi systematicky a logicky uspořádána - postupuje od základních 

definic, přes definice typl! dostupných informací či srovnání povrchového a hlubokého webu 

až ke zpllsobltm jak prohledávat hluboký web a k popisu fungování on-line databází, které 

tvoří podstatnou část hlubokého webu. Není jen úplně zřejmé, proč autorka používá pojem 

,.hluboký web'" když podrobnou definici TDKIV v práci uvádí u pojmu "neviditelný web". 

Vzhledem k tOl11U, že se jedná o pro práci stěžejní pojem, bylo by vhodné volbu termínu 

"hluboký web" poněkud více zdLlvodnit a pojem jednoznačněji definovat. 

Si lnou stránkou práce je množství praktických příkladů, které autorka uvádí jako ilustraci 

popisované oblasti. To se týká jak nástrojú pro vyhledávání na hlubokém webu, tak hlavních 

on-line databází. V případě vyhledávacích nástrojLl by snad jen stálo za to v práci doplnit ještě 

určité přeh ledné srovnán í h lavn ích nástroj LI s jej ich výhodam i a nevýhodami. Ocenit je možno 

praktickou část - modelovou rešeršní úlohu na prohledávání hlubokého webu, která příhodně 

demonstruje praktickou aplikaci analyzované problematiky. 

Po formální stránce je práce dobře zpracována a vhodně doplněna grafickými ilustracemi a 

přílohami umožflujícímu čtenáři pochopit fungování vyhledávání v rámci hlubokého webu. 

Jako drobnost je možno jen upozornit na skutečnost, že slovo "viz" se píše bez tečky, neboť 

se nejedná o zkratku. 

Konstatuji tedy, že prúce spliíuje standard kladený na bakalářskou práci a doporučuji ji 

k obhajobě s hodnocením "výborně". U obhajoby doporučuji, aby autorka vysvětlila, proč 

v práci používú primárně pojem "hluboký web" (zatímco TDKIV preferuje pojem 

"neviditelný web") a jak se tento liší (či neliší) od pojmLl "skrytý web" a "neviditelný web". 
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