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Magisterská práce Lindy Egemové se zabývá tématem souborných
podstatnou částí je analýza lokalizačních systémů.
Připomínky

a otázky vyžadující

katalogů

a

portálů seriálů, přičemž

doplněni':

Odevzdaná diplomová práce splňuje cíl, stanovený v zadání. Práce obsahuje předepsané náležitosti (titul. list,
anotaci, obsah, úvod, závěrečné shrnutí, seznam literatury aj.). Teoretická část je nadprůměrně zpracovaná a
obsahuje vyčerpávající výčet terminologie.
Za pozitiva považuji:
kvalitní úpravu a jazykový styl,
úroveň pravopisu,
spektrum a informační hodnotu použitých informačních pramenů, včetně vlastní přimé komunikace s
představiteli české knihovnickě obce zodpovědnými za provoz popiovaných a analyzovaných systémů
(H.Nová, I.Trtíková, J.Pavlík, M.Zach).
Formální

připomínky

k práci:

nedostatečné použití zvýrazněni tučným řezem v jtextu Gen v některých kapitolách)
u některých screenshotů (obrázků rozhraní systémů) docházi ke změně poměrů stran,
poněkud rušivě. Stejně
Věcné připomínky

tak je u

některých obrázků

až

příliš

což působí
patrné poškození JPEG kompresí (skrvny)

k práci:

v práci chybi jakákoli zminka

či dokonce srovnání se systémem Ulrich's Penodicals Directory, jehož
používáni v ČR je (zejména knihovnickou obcí) velice rozšiřené.
u analýzy jednotlivých systémů není zahrnuta informace, zda jednotlivá rozhraní splňují požadavky
techniky používané např. handicapovanými uživateli (čtečky pro slepé a hluché uživatele) a respektuji
tak požadavky přístupného webu. Stejně tak by byla zajimavá informace. zda portály a katalogy lze

používat pomocí mobilních a
prosazovaný trend.
K diskusi

Pro

přenosných zařízení

(iPhone aj), což je v

zahraničí

již delší dobu

při obhajobě navrhuji tuto otázku:
je důležité i v dnešní době vytvářet a udržovat katalogy a portály časopisů, když systémy stále
nabízí rešeršní činnost až do úrovně článku (úplného textu)? Pokud ano (ne), proč?

častěji

případnou

další verzi kvalifikační práce (např. rigorózní) navrhuji doplnit:
analýzu spokojenosti uživatelů systémů pomocí standardních výzkumných metod (dotazník, řízený
rozhovor). Lze analyzovat jak uživatele laické (studenty, návštěvníky haly služeb NK), tak i profesionály
(správce knihovních systémů a rešeršéry).
analýzu statistik, přestože dle textu nejsou v některých případech k dispozici.
srovnání využívanosti tištěných a elektronických seriálových publikací v závislosti na statistikách
systémů.

Zásadní výhradu lze mít pouze k rozsahu práce, který je 73 stran tištěného textu (bez příloh), což je ekvivalent 83
normostran. Závěr práce jen nemálo převyšuje 2 strany textu, což zapříčinilo mé celkové hodnocení práce
(navrženou výslednou známku).

Předložená

doporučuji

diplomová práce odpovídá zadání a proto práci
/ nedoporučuji' k obhajobě.
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