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diplomanta s průběhem obhajoby. Diplomant se vyjadřuje k tématu výběru
práce z oblasti archivnictví a rozebírá dále technologické řešení informační
architektury v Národním archivu.  Diplomant navrhuje a popisuje
jednotlivé části informační architektury a její následnou analýyu. Dále
navazuje vedoucí práce Dr. Linda Jansová, který se vyjadřuje k posudku.
Vedoucí práce Dr. Linda Jansová zdůrazňuje velký rozsah práce a
nasťiňuje nedostatečné řešení požadavků informační architektury
Národního archivu. Dále navazuje oponent, Dr. Jan Pokorný, který
poukazuje na chybějící návrh struktury informační architektury, který v
práci podle něj není není dostatečný. Vedoucí práce Dr. Linda Skolková se
vyjadřuje rovněž k nedostatečné stylistické úrovni v práci. Dále pak
vedoucí práce navrhuje hodnocení stupněm dobře. Dále pak navazuje
oponent Dr. Jan Pokorný, který se podrobněji vyjadřuje k teoretické části
práce. Oponent Dr. Jan Pokorný zdůrazňuje i některé praktické chyby v
práci a v analýzách přístupu, které hodnotí jako zastaralé. Podle oponenta v
práci chybí moderní návrhy na implementaci v Národním archivu a také
komentuje chybějící analýzu, podle které oponent hodnotí opomenutí
některých stěžejních součástí v diplomantově předložené práci. Oponent
oceňuje teoretickou část, především vypracovaní výchozích metod  v
teoretické části práce, které však diplomant nedokázal kvalitně využít ve
zpracovaných závěrěch v praktické části práce.  Oponent dále vytýká, že
nepovažuje zadání za korespondující s některými části práce.  Dále pak
navazuje vedoucí práce Dr. Linda Skolková podle které měl diplomant
více rozebrat uživatelské možnosti a více zdůraznit specifičnost systému a
jeho odlišnosti od jiných informačních systémů běžně používaných v praxi.
Komise se vyjadřuje podrobněji vyjadřuje k uspořádání práce. Komise
hodnotí práci hodnocením dobře. 
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