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KRITÉRIUM       ÚROVEŇ    
HLEDISKO 1: NÁROČNOST PRÁCE     
Náročnost tématu na teoretické znalosti  vysoká  průměrná  nižší          
Náročnost tématu na praktické zkušenosti  vysoká  průměrná  nižší          
Aktuálnost tématu  vysoká  průměrná  nižší          
HLEDISKO 2: SPLNĚNÍ VĚCNÝCH POŽADAVKŮ        

Stupeň splnění cíle práce   vynikající  
velmi 
dobrý  vyhovující  nevyhovující

Logická stavba práce  vynikající  
velmi 
dobrá  vyhovující  nevyhovující

Aktuálnost uvedených údajů   vynikající  
velmi 
dobrá  vyhovující  nevyhovující

Adekvátnost závěrů    vynikající  
velmi 
dobrá  vyhovující  nevyhovující

Vlastní přínos k řešené problematice  vynikající  
velmi 
dobrý  vyhovující  nevyhovující

Využitelnost výsledků práce v praxi (teorii)  vysoká  průměrná  nižší    
HLEDISKO 3: FORMÁLNÍ 
NÁLEŽITOSTI          

Stylistická a gramatická úroveň práce  vynikající  
velmi 
dobrá  vyhovující  nevyhovující

Grafická úprava práce    vynikající  
velmi 
dobrá  vyhovující  nevyhovující

Práce s literaturou (citace)   vynikající  
velmi 
dobrá  vyhovující  nevyhovující

Připomínky:
Viz s. 2 posudku – Slovní komentář.

Práci doporučuji k obhajobě.
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Slovní komentář

Podle zadání práce měl diplomant navrhnout informační architekturu nové internetové prezentace Národního archivu, a to na 
základě analýzy současné internetové prezentace uvedeného archivu a zpětné vazby uživatelů. Za účelem splnění tohoto 
úkolu diplomant nejprve teoreticky vymezuje téma práce (tj. oblasti informační architektury a informačního chování uživatelů  
ve webovém prostředí a dále oblast informační analýzy). Poté přistupuje k praktické části, tj. k analýze současného webu  
Národního archivu, která zahrnuje jeho porovnání s webem Národního archivu Spojeného království  a je obohacena i o  
výsledky průzkumu zpětné vazby uživatelů i neuživatelů webu Národního archivu. Na základě těchto podkladů je v hrubých 
obrysech navrženo technologické řešení nové podoby webu Národního archivu.

Bohužel je nutné konstatovat, že vytyčený cíl se diplomantovi podařilo splnit pouze částečně, byť celkový rozsah práce (144  
s.) je možné pokládat za nadprůměrný. 

Předložená práce je členěna jinak, než jak bylo předpokládáno v předběžné osnově, která je součástí zadání práce. Zatímco 
v zadání práce je předpokládáno rozčlenění práce do osmi hlavních částí (včetně úvodu, závěru, použitých zdrojů a příloh),  
odevzdaná práce je tvořena deseti  částmi.  Polovina z těchto deseti  částí  není číslována (jedná se o předmluvu,  závěr,  
literaturu, seznam obrázků a tabulek), druhá polovina číslována je (jedná se o kapitoly 1. Úvod, 3. Informační analýza, 4.  
Současné webové  sídlo  Národního  archivu  a  5.  Návrh  technologického řešení).  Kapitola  s  pořadovým označením 2 je 
nesprávně umístěna pod kapitolou 1. Úvod, na stejné úrovni jako kapitola 2. se pak nelogicky nachází kapitola 2.1). Rovněž 
není zřejmé, proč je úvod zařazen jako kapitola s číselným označením, zatímco závěr nikoliv. Z výše uvedeného vyplývá, že  
struktura práce není příliš přehledná. 

Přehlednosti  nepřispívá ani  skutečnost, že v práci  se prakticky nevyskytují  shrnující  závěry (vlastní závěr  má pak spíše 
charakter zamyšlení se nad kontextem práce). Určité závěry by bylo možné očekávat zejména v praktické části práce, čtenáři  
jsou však předloženy pouze různé dílčí údaje, např. dílčí výsledky průzkumu provedeného mezi uživateli i neuživateli webu 
Národního archivu. Hlavním výsledkem práce měl být návrh informační architektury doplněný o technologické řešení, bohužel 
pozornost diplomanta byla zaměřena spíše na zmiňované technologické řešení (to je ovšem pouze naznačeno) a zcela chybí  
například návrh struktury nového webu, tj. položek a podpoložek menu. Z toho důvodu konstatuji, že cíl práce byl splněn 
pouze  částečně.  Naopak  kladně  je  třeba  vnímat  skutečnost,  že  diplomant  prostudoval  řadu  metodik  využívaných  při  
analýzách webů a pokusil se je určitým způsobem sjednotit a následně aplikovat v praxi.

Součástí  práce  je  i  poznámkový  aparát,  který  ocení  zejména  ti  čtenáři,  kteří  nedisponují  teoretickými  ani  praktickými 
zkušenostmi s tvorbou webových prezentací. Do práce jsou zařazeny i seznam obrázků a seznam tabulek. Ty však nejsou  
příliš  informativní,  neboť neobsahují  názvy obrázků,  resp.  tabulek,  ale pouze jejich pořadové označení a dále označení 
stránky, na které se nacházejí. U seznamu obrázků je navíc duplicitní nadpis.

Byť se diplomant v textu odkazuje na dvě přílohy (konkrétně přílohy č. 3 a 4), tyto přílohy překvapivě nejsou součástí práce.

Práce se vyznačuje řadou stylistických a gramatických nedostatků (včetně překlepů). Mezi nejzávažnější prohřešky patří 
uvádění řady přirovnání (např. webu ke knize apod.),  která budí dojem, že se nejedná o odborný text,  ale spíše o text  
populárně-naučný. Mezi dílčí nedostatky patří i nesprávný překlad výrazu webové sídlo do angličtiny v abstraktu (výraz je 
přeložen jako „Web headquarters“), nesprávné uvádění malých počátečních písmen u názvů (např. u názvů sociálních sítí ve 
14. poznámce pod čarou) či nedokončené věty bez přísudku (např. „(Napríklad podľa ročníkov čísel periodika.)“ na s. 29). 
Některé části práce je s ohledem na zpracovávané téma možné pokládat za nadbytečné (např. tabulku č. 2 s porovnáním 
hlavních rysů rozhovoru a dotazníku).

Ze znění práce je zřejmé, že byla dokončována pod časovým tlakem. Z toho důvodu diplomant nekonzultoval finální znění  
práce. Není ani zřejmé, proč se liší název práce v zadání a v reálně odevzdané práci (internetovej prezentácie vs. webovej  
prezentácie).

Práce s literaturou není ideální – diplomant celkem využil 42 zdrojů, ovšem jejich záznamy nejsou pečlivě zpracovány. V řadě  
záznamů chybí zdůraznění názvových údajů kurzivou, vyskytují se chyby v interpunkci, dokonce i nesprávný název zdroje  
(jedná se o stránku věnovanou bázi TDKIV, jejíž název je chybně uveden ve slovenštině) atd. Přestože diplomant v práci  
používá harvardský systém citování, v seznamu použitých zdrojů po primární autorské odpovědnosti neuvádí rok vydání 
daného zdroje.

Naopak kladně  hodnotím skutečnost,  že  diplomant  vychází  z  řady  poznatků ze  své  praxe  v Národním archivu,  a  také  
skutečnost, že výsledky diplomové práce budou velmi pravděpodobně zpětně využity v praxi. Pro úspěšné nasazení do praxe 
však doporučuji minimálně vytvořit návrh struktury nového webu, tj. konkrétní podoby menu a jeho jednotlivých položek, popř. 
podpoložek. Rovněž doporučuji provést srovnání disponibilních redakčních systémů a případně i jejich otestování v praxi.  
Protože je provoz Národního archivu hrazen z veřejných prostředků, rozhodně doporučuji  se v tomto směru zaměřit  na 
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svobodný software, tj. na redakční systémy  Drupal, Plone, Joomla, WordPress a další (z práce bohužel nevyplývá, který  
redakční systém je tedy pro Národní archiv nejvhodnější, byť to zajisté mělo tvořit součást návrhu technologického řešení 
nového webu).

Z hlediska obsahu a rozsahu práce je možné konstatovat, že byly splněny nároky kladené na diplomovou práci, byť cíl práce  
byl splněn pouze zčásti Práci proto doporučuji k obhajobě, hodnotím ji však stupněm dobře (3).
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