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KRITÉRIUM ÚROVEŇ1 

HLEDISKO 1: NÁROČNOST PRÁCE -
Náročnost té 111 21 tu na teoretické znalosti vysoká 

Náročnost télll8tU 118 Ix,lktlcké zkušenosti průměrná 

Aktuálnost télll8tu vysoká 

HLEDISKO 2: SPLNĚNí VĚCNÝCH POŽADAVKŮ 

Stupeň splnění cíle prťlce vynikajicí 

Logická stavba práce vynikajicí 

Aktuálnost uvedenýclllld:lJlI vynikající 

Adekvátnost závěrll vynikající 

Vlastní přínos k řešen'2...J2!...0IJlelllatice velmi dobrý 

Využitelnost výslecil<LI pr{ICf; \j praxI (tnolii) průměrná 

HLEDISKO 3: FORM.Á,U·lí NÁLEŽITOSTI 

Stylistická 8 qrm1lélticl\~l (IIOV8Ii pr<ice vynikající 

Gr8fická llprava pr<ice velmi dobrá -
Práce s literatllloll (cit,lce I vynikající 

Připomínky 8 otázky vyzadující cioplnění": 

Odevzdaná diplolllov,i prL~CI) spllillje cíl, stanovený v z8dání. Práce obsahuje předepsané náležitosti (titul. list. 
anotaci, ObS811, úvod, :;:óvérečné shrnutí, seznam líteratury aj.). 

Za pozitiv8 považuji 
kVéllltní llplClVU ,1 j,l1ykuvý styl, 
úloveň IJr:IVOpISlI, 
speldrurn ,I inforllldčni hodnotu pOUŽitých informačních pramenů, včetně preprintových repozitářů, blogů 
a konferellčrlícll sbornil,ú 

Formální pl'ipolllílley I. rmíci 
citování VJII\lpedie pko celku (Je možné využít integrovaný generátor citací dle standardu IS0690, 
dostupný II 1,8ŽdéllO hesla - takto vygenerovaná citace odkazuje na verzi hesla platnou k okamžiku 
použiti pramene): Wikipedle je v praci cltovana z různých míst v textu a citace tak neplní funkci, 
zajimavé schél1lCl (obr.3 na straně 27) by se hodilo přepracovat do kvalitnější grafické podoby, případně 
přeložit, 

nepraviclel11é použiti zvýraznění tučnýlll řezem v jednotlivých kapitolách, 
Věcllé JlřlJlomillky 1\ práci 

v pólSaZI kde Je zmínéll Internet Archive chybí zmínka o pl'Ojektu Webarchiv jako české odpovědi na 
snally o cll'c1lrv8cl 01111118 obsahu welJu (kapitOla 4.4.5), 
z2lsadn'r tVlzellí Zchojc. kteró tvoři lIeviditelný web, jsou typicky značně kvalitnější než materiál, který je 
!Jěznó !( rnleLcní v !lOI'rc!lOvóm V,'dJlt' není doloženo citací, 
v kapitole 4·12 by IJylo zóllodno IIIfoll110vat o existenci tagu <META>, který pro jednotlivé stránky může 
povolit či lakózat illdexacl, 
ačkoli je podslc1tl1á část práce vénována práci systému Google, chybí zde zmínka o Google Schol ar 
coby služl,ě IndeXUjící část Ilevlditelného webu - vědecké placené zdroje, 
Ileni zmínělla výrazllá I'Ole JavaScriptu jako technologie blokující přístup robotů k obsallu. 



K diskusI při obhajobě navrhuji tyto otázky: 
zda existuji vazby Illezi oblasti neviditelný web a šedá literatura, 

zela lze oelhélclnout budoucí vývoj v oblasti zpřístupňování nevíditelného webu v kontextu technologií jako 
JSou virtuZllní světy (Secolld Life apod ), služby po sdílení - ať Již P2P či založené na webové technologii 
(RapidsllClre aj.). 

Práci doporučuji I ROOGf-lOI't+Wjj1 k obhajobě. 

Navržená výsledná známka- výborně 

Dne: 12. září 2008 

Jméno: Mgr. Petr Novák 

, Vyznačte. Oponent přlloži s!r\\čne i.fllélX 1 str) shrnuti svého názoru na celkovou hodnotu předložené prace 

? Podle potfeby roz8pišlu '1" l.!dlšich stranách 

:l Stupnice: výborné - ve/mi (loMe - (/o/)/e - nevyhovuje 


