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O archivaci a dlouhodobé ochraně digitálních, zejména textových a obrazových děl, bylo 
pojednáno mnoho - jen velmi málo však o audiovizuálních dokumentech. Je proto dobře, že se 
studiu této oblasti věnuje povolaná osoba z praxe, absolvent Střední průmyslové školy sdělovací 
techniky a zaměstnanec Národního filmového archivu (NFA). Z předložené bakalářské práce 
“Budoucnost archivování filmu” je totiž patrná znalost praxe a osobní zainteresovanost autora v 
dané problematice.  
Po formální stránce práce splňuje všechny požadované náležitosti. 
Jazykový styl osciluje mezi staročeskými a beletristickými výrazy (např. “vzniknuvší” na str. 51 
nebo “mládí těchto oddělení” na str. 56) a technickou terminologií, čímž se poněkud snižuje 
celkový dojem odbornosti textu. Až na pár překlepů a tečkou neukončených parafrázovaných vět 
(str. 19, 22, 23, 28, 42) je ale stylistické a jazykové stránce bakalářské práce věnováno 
dostatek pozornosti.  
Po obsahové stránce je práce vypracována se znalostí teorie dané problematiky. Je proto na 
škodu, že autor častokrát nevysvětluje použité odborné termíny (zejména v podkapitole 2.2) třeba 
formou poznámky pod čarou, viz např. str. 17 “praxinoskopové pásy”, str. 32 “esence”, str. 34 
“diskrétní vlnková transformace”, str. 35 “blokové vzorkovací struktury” a “hash” apod. Pokud se 
autor rozhodne pokračovat v dané problematice i v magisterském studiu, doporučuji se zaměřit  
taktéž na již řešené projekty dlouhodobé ochrany audiovizuálních dokumentů typu PrestoPRIME, 
popis životního cyklu audiovizuálních materiálů, soupis požadavků na repozitář filmových dat 
apod. Některé v práci uvedené závěry by si totiž zasloužily hlubší rozpracování. 
V praktické části jsou uvedeny výsledky zajímavého průzkumu akvizice a dlouhodobého 
uchovávání filmových materiálů napříč světovými filmovými archivy (část 3.3 Současný stav 
archivování digitálního filmového dokumentu), kdy konzervační procesy NFA vychází v porovnání 
s jinými institucemi velmi dobře.  
Knihovně-informační tradice vyžaduje důsledné citování dle norem. V tomto ohledu není 
bibliografickým odkazům v podstatě co vytknout.  



 
Aspekt bakalářské práce Bodové hodnocení 
metodologie a věcné 
zpracování tématu 

35 bodů 

přínos 20 bodů 
citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

20  bodů 

slohové zpracování 10 bodů 
gramatika textu 5 bodů 
  
CELKEM 90 bodů 
 
 
Celkově tedy práci hodnotím výborně (90 bodů), student splnil zadání bakalářské práce a 
prokázal schopnost samostatné odborné a vědecké práce. 
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