
Un iverzita Karlova, Filozofická fakulta
Ústav informaěních studií a knihovnictví

PoSUDEK oPoNENTA BAKAúŘsxÉ PRÁGE

Jméno diplomanta: Adam Kolín

Téma práce: Projekty masové digitalizace tištěných dokumentů

Hodnocení:

Připomínky a otázky vyžadující doplnění2:

Autor zpracoval téma masové digitalizace, čerpajíc zejména ze zahraničních zdrojů, přehledně, odborně a stylisticky velice
poutavé formě.

Byly dodrŽeny poŽadoveky na hloubku rozpracování detailu i na rozsah bakalářské práce. Při množství faktických
informací, kterě práce obsahuje si lze velmi lehce představit, Že autor by byl schopen zpracova práci i mnohem obsáhlejší,
a pravděpodobně i stejně zajímavou'

Nad touto prací lze zcela regulérně vést odbornou diskusi, zejména terminologickou, neboť vŽitý pojem ''masová''
digitalitalizace, převzatý z angličtiny, podobným způsobem jako ''masová komunikace'', není zatím tak pevně ukotven, jak
by se mohlo zdát. Navíc nemá v české jazyce definovaný protiklad' Autor v práci pouŽívá převzatého termínu ''large scale'',
pro projekty velké objemem, ale s aspektem významné selekce dokumentů. Není cílem zpracování posudku řešit odborný
terminologický problém, ale upozornit na to, Že student, zde v práci objevil významnou mezeru v odborné české
terminoligii. Terminologická databáze NK ČR se tématu digitalizaei věnuje okrajově.

V praktické části práce jsou porovnány tři vybrané digitalizační projekty. Zpracováním do přehledné tabulky vyniknou
společné rysy i rozdíly v oblasti procesů, standardů i technických aspektů práce.

Má-li být práce něco výkuto, pak jen to, že pro rychlejší orientaci a propojení dokumentu s lnternetem (z online verze
práce) by bylo vhodné uvést přímo do textu URL adresy např. prezentací digitalizačních projektů. Pomocí vyhledávače to
však možné samozřejmě je.

Při obhajobě doporučuji studentovi rozvést téma dalšího vyuŽití poznatků, které díky zpracování této práce získal a
prohloubil, uvést zda se hodlá projekty digitalizace zabývat i v budoucnu.

Práci doporučuji k obhajobě.

KRITERIUM UROVEN
HLEDISKO 1: NAROCNOST PRACE
tláročnost tématu na teoretické znalosti vysoká
tláročnost tématu na praktické zkušenosti vysoká
\ktuálnost tématu vysoká

HLEDISKO 2: SPLNENI VECNYCH POZADAVKT
Stupeň splnění cíle práce wnikaiící
-ooická stavba práce wnikaiící
\ktuálnost uvedených údaiů wnikaiící
\dekvátnost závěrťl vynikající
y'lastní přínos k řešené problematice wnikaiící
VvuŽitelnost vÝsledků oráce v oraxi (teorii) ýysoká

HLEDISKO 3: FORMALNI NALEZITOSTI
Stvlistická a qramatická úroveň práce wnikaiíci
Grafická úprava oráce velmi dobrá
Práce s literaturou (citace) yvnikaiící



NavrŽená výsledná známka3: výborně

Dne: 17.8.2012

Jméno: PhDr. Radka Římanová
ni'

Podpis: 
/U


