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Projektování informačních systémů nepatří mezi nově řešená témata. Seznam autorů a jejich 
prací je značný. 

Rozsáhlost a komplexnost problematiky je zřejmě důvodem, proč v určitých bodech vyznivá 
předložená práce příliš obecně. Analyticko-syntetické metody při zpracování by mohly být obohaceny 
o kritické závěry, případně nové poznatky, přínosy a postřehy autora. Nicméně, kapitoly 3 a 4, které 
jsou z hlediska zadání magisterské práce stěžejní, v zásadě naplnily úroveň odbornosti 
vysokoškolské kvalifikační práce. 

Po formální stránce práce vcelku splňuje požadované náležitosti. Snad z důvodu 
nesoustředěnosti a časové tísně obsahuje značné množství pravopisných chyb či stylistických 
nedokonalostí v podobě ne zcela srozumitelného slovosledu. Chybějí též interpunkční znamínka, 
písmena na konci slov, což narušuje celkový dojem diplomové práce. 

Styl jazyka působí zejména v prvních dvou kapitolách poměrně těžkopádně, čtenář na konci 
vět častokrát ztrácí kontext a potřebný vhled do práce. 

Co se týče grafické úpravy, označení jednotlivých částí je přehledné. Avšak některé obrazové 
materiály ztratily naskenovaním na čitelnosti, kterou navíc neulehčuje ani jejich křivé umístnění na 
stránkách. 

Knihovně-informační tradice vyžaduje precizní citování dle norem ISO 690 a ISO 690-2, z toho 
důvodu styl citování a seznam bilbiografických odkazů na konci práce by si zasloužily větší pozornost 
a důslednost. V některých případech je při citační metodě typu "Citování pomocí prvního údaje 
záznamu a data vydáni" odkaz na příjmení autora kapitálkami a jinde bez - [CEJPEK, 2002], [Tůma, 
2007]. Navíc bibliografický soupis, pri výše zmíněném citačním stylu, není uspořádán dle čísel, nýbrž 
abecedně (ku příkladu CEJPEK, J. 2002. Název práce ... ). 

Student vcelku naplnil zadání, prokázal schopnost samostatné odborné práce. Je na škodu, že 
formální stránce nebyla věnována stejná pozornost a nebyl dostatečně zdůrazněn osobní přínos 
autora k danému tématu. 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci známkou dobře. 

Mgr. Andrea Fojtu~_Ústav vý~očetní techniky UK v Praze, Národní knihovna ČR _. , 


