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Hodnocení 

Diplomová práce Michaela Zacha přináší ucelený přehled faktů o implementaci SFX 
OpenURL link serveru v prostředí Univerzity Karlovy v Praze (UK). 

V úvodu práce autor přehledně, srozumitelně a věcně přesně popisuje princip 
technologie, poskytované služby a pracovní postupy správy systému u SFX. 

Ve čtvrté kapitole jsou popsány služby SFX z pohledu uživatelů - studentů, pedagogů 
a knihovníků Univerzity Karlovy v Praze. Autor popisuje všechny zásadní součásti 
implementace SFX včetně propojení s MetaLib a Google Scholar, služby bX, služby 
Advanced Collection Tool a seznamů elektronických časopisů vytvářených SFX. 
Dobře je popsáno fungování SFX v rámci přímého i vzdáleného přístupu k 
elektronickýcm zdrojům na UK. Vynikající je část věnovaná statistikám, kde autor 
výborným způsobem zkompiloval dostupná statistická data a vytvořil statistické 
přehledy, které přinesly nové, zásadní informace o využíti elektronických zdrojů na 
UK. 

V páté kapitole autor implementaci technologie SFX na UK zasazuje do širčích 
souvislostí. Popisuje synchronizaci se ERM systémem Verde, integraci SFX do 
Portálu elektronických zdrojů UK. Věnuje se také novým nástrojům propagace služeb 
SFX spuštěným na začárku 2010 využívajících sociální sítě, technologie Web 2.0. 

V šesté kapitole se autor věnuje blízké i vzdálenější budoucnosti. Podle dostupných 
informací dobře predikuje vývoj služeb SFX v prostředí UK. 

Celkové zpracování práce vypovídá o výborné orientaci v pojmech, o dobrém 
technickém povědomí i o znalosti aktuálních odborných článků na toto téma. Autor 
prokázal výborné znalosti zvoleného tématu, schopnost rozlišovat podstatné, stručně 
a přesně definovat. Práce je po formální, grafické, stylistické a gramatické stránce 
připravena na vynikající úrovni, bez překlepů a vážnějších typografických nedostatků. 

Práce Michaela Zacha splnila beze zbytku zadání, vyniká zajímavým obsahem a 
profesionalitou zpracování. Doporučuji práci k obhajobě jako celek a navrhuji 
klasifikovat jako Výbornou. 


