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Diplomantka K. Vojířová představila struktur práce, její propojení s
pracovní pozicí zastávanou v 
Posudek vedoucího
Téma práce bylo navrženo diplomantkou.
Práce je nadlimitní nejenom po straně množství textu, ale i po straně
naplnění obsahem. V práci je zhodnocen celý postup digitalizace, jejích
klíčových částí.
Literatura je zpracována rovněž nadstandardně.
Za zmínku stojí zejména pátá kapitola práce. V ní provedené hodnocení.
Značně kritické a přínosné pro další odborníky, kteří pracují na obdobných
případech.
Práci navrhuji na další rozpracování a obhajobu pro vyšší akademický titul.
Navrhované hodnocení – výborně.
Posudek oponenta
Oponent nemá žádné připomínky a doporučuje rovněž ohodnocení –
výborně.
Diskuse k posudkům
Dr. Bratková: Byla vytvořena příručka?
Diplomantka: Příručka vytvořena byla, v rámci korektur zmínka vypadla.
Diskuse a připomínky
Doc. Souček: Osobně jste se účastnila realizace projektu, jak ho hodnotíte?
Dovedete kvantifikovat využití množství dokumentů?
Diplomantka: Sledujeme statistiky. Jsou zjevné jen zobrazené strany,
nikoliv plná aktivita uživatele.
Dr. Bratková: Jaký je další rozvoj systému? Uvažujete o využití nového
systému? Co dlouhodobá ochrana?
Diplomantka: Další rozvoj systému je problematický, zejména z důvodu
nepřipravenosti systému Kramerius 4. Dlouhodobá ochrana je řešená jen



na úrovni diskových kopií v jednotlivých úložištích.
Doc. Papík.: Co digitalizace historických publikací poškozených
povodněmi?
Diplomantka: Dokumenty zatím prošly vysušením, pracuje se na fyzické
obnově a až poté proběhne digitalizace.
Doc. Souček: Jaké je využití pragenzií?
Diplomankta: Historická pragenzia jsou určena především pro odbornou
veřejnost. Pragensia nejsou jinak dostupná, proto jsou často využívána.
Dr. Baratková: Jedná se o ochranu národního dědictví. Snad se zdaří
připojení do velkého projektu digitalizace.
Diskuse komise
Nebyla třeba, hodnocení výborně.

Výsledek obhajoby: Výborně
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