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Struktura práce a obsahové záležitosti:

Autor předkládané bakalářské práce zpracoval téma odborným a vypovídajícím 
způsobem, zároveň přehledně strukturovaným. Rozsah práce mírně překračuje 
standard, což hodnotím rovněž pozitivně. Robert Wünsch dokazuje, že tématem 
archivace filmu se zabývá již od středoškolských let, kdy byl autorem odborných 
prací (v příloze je autorova středoškolská práce Filmový materiál) a tématem doslova 
žije. Oceňuji, že jeho vážný zájem pokračuje i na vysoké škole a odráží se ve 
zpracování právě obhajovaného díla. Že zmíněná středoškolská práce je přiložena, 
jsme se dohodli na konzultacích, neboť vlastní bakalářská práce tak získává na 
komplexnosti a lepší využitelnosti jinými studenty či odborníky, kteří si práci 
v univerzitním archívu kvalifikačních prací jistě objeví, a také proto, že zadání práce 
směřuje k digitálním principům. Téma dlouhodobé archivace je současným velkým 
tématem paměťových institucí, kam knihovny a archívy patří, a proto obor informační 
věda (informační studia a knihovnictví) se touto problematikou aktivně zabývá. Na 
ÚISK bylo k tématu digitalizace a dlouhodobé archivace zpracováno i několik 
výborných kvalifikačních prací včetně dizertačních (autor se seznámil s některými 
z nich), které autor obohatí, i když zatím jen kvalitní bakalářskou prací. Robert 
Wünsch postupuje analyticky, dovedně využívá práci s literaturou a vlastních 
praktických zkušeností. Oceňuji kombinaci technologických vyjádření se zachycením 
historie archivace filmového materiálu. Respektuji, že autor zúžil zatím řadu 
historických záležitostí tématu směrem k Národnímu filmovému archívu (uvádí však i 
mezinárodní historické souvislosti). To je ale pochopitelné kvůli rozsahu práce. 
Metodická příprava případové studie je také dobrá a průzkumnou sondu se šesti 
odpovídajícími respondenty považuji za přiměřenou. Práci nemám co vytknout, 
obsah, rozsah, strukturu jsme pravidelně konzultovali. Některé zamýšlené obsahové 
záležitosti jsme vyloučili kvůli dodržení vhodného rozsahu bakalářské práce. Student 
byl na konzultace vždy připraven a postupoval v tvorbě práce tvořivě a zároveň 
s důrazem na technické záležitosti tématu.



Výběr informačních pramenů:

Bez výhrad, snad jen mohl autor práce vynechat trochu esteticky rušivé zarovnávání 
do bloku.

Stylistická a gramatická úroveň práce:

Autor má čtivý a osobitý odborný styl vyjadřování. Respektuji jeho vyjadřovací styl, 
který odbornost práce ale neruší, dává textu jistou živost. 

Formální a grafická úprava práce:

Velmi dobrá. Jak jsem zmínil u výběru informačních pramenů: snad jen mohl autor 
práce vynechat pravostranné zarovnávání do bloku.

Otázka k obhajobě:

1. Student by mohl nastínit své další působení v této oblasti, zda se rodí i 
případná specializace v daném tématu. 

2. Student by mohl zmínit světové špičky v problematice archivace filmového 
materiálu a ohodnotit postupy v českém NFA z hlediska trendů.

Doplňující formulář hodnocení:

Aspekt kv. Práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 
stránky práce, splnění zadaného úkolu, 
využití výzkumných metod apod.

0-40 bodů / 35

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 
informační vědu v ČR

0-20 bodů / 20

citování, korektnost 
citování, využití inf.
zdrojů

hodnotí se zejména využití odkazů a 
pramenů v textu, korektnost citování; 
hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; (v 
případě plagiátů je student vyřazen ze studia 
bez další obhajoby)

0-20 bodů / 20

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 
styl vyjadřování, rozsah práce

0-15 bodů / 12



gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod.

0-5 bodů / 3

CELKEM max. 100 bodů / 90

Hodnocení bc. a dipl. prací

Bodový zisk za práci Hodnocení

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51-60 bodů Dobře (3)

61-80 bodů Velmi dobře (2)

81-100 bodů Výborně (1)

Závěr:   

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně. Doporučuji autorovi učinit 
tvořivě výběr a ten opublikovat, např. v časopisu Ikaros. Také bych mu 
doporučoval v dalším – navazujícím magistreském studiu - se věnovat prohloubení 
problematiky.

V Praze 29.8. 2014                                                        Richard Papík, v.r.


