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Oponentní	  posudek	  diplomové	  práce	  
	  

Zuzana	  Kvašová:	  
Informační	  architektura	  webového	  rozhraní	  

vybraných	  digitálních	  knihoven	  
	  

	  
Diplomová	  práce	  Zuzany	  Kvašové	  přináší	  promyšlený	  a	  ucelený	  přehled	  faktů	  o	  teorii	  
informační	  architektury	  a	  poznatků	  z	  problematiky	  jejího	  testování.	  Celkové	  zpracování	  práce	  
vypovídá	  o	  výborné	  orientaci	  v	  pojmech,	  o	  dobrém	  technickém	  povědomí	  podpořeném	  
osobní	  praxí	  v	  popisovaném	  oboru	  a	  o	  znalosti	  aktuálních	  odborných	  článků	  na	  toto	  téma.	  
Studentka	  prokázala	  dobré	  znalosti	  zvoleného	  tématu	  i	  schopnost	  rozlišovat	  podstatné	  a	  
stručně	  a	  přesně	  definovat.	  Zejména	  chválím	  dobře	  popsané	  podmínky	  testování	  obou	  
systémů,	  včetně	  zdůvodnění,	  proč	  byly	  při	  testování	  použity	  popisované	  parametry,	  např.	  
vzorek	  uživatelů.	  
	  
Oceňuji	  také	  dobrou	  úroveň	  jazyka.	  
	  
V	  práci	  se	  objevují	  drobné	  nedostatky,	  zmiňuji	  tyto:	  
	  

1. Poněkud	  zjednodušující	  je	  definice	  metadat	  a	  řízených	  slovníků	  v	  kapitolách	  4.4.1	  a	  
4.4.2.	  V	  kontextu	  webového	  obsahu	  by	  bylo	  vhodné	  zmínit	  i	  metadata	  v	  hlavičce	  
dokumentu,	  typicky	  DC,	  a	  vysvětlit,	  co	  metadata	  informačních	  objetů	  jsou	  a	  k	  čemu	  
slouží.	  Řízené	  slovníky	  v	  pojetí	  této	  práce	  nejsou	  také	  nejtypičtějším	  příkladem,	  často	  
se	  využívá	  také	  heslářů	  a	  číselníků	  bez	  hierarchické	  struktury.	  

2. V	  práci	  postrádám	  vysvětlení	  vztahu	  pojmů	  digitální	  knihovna	  a	  digitální	  repozitář,	  
protože	  zejm.	  v	  poslední	  době	  dochází	  v	  významovému	  posunu.	  Studentka	  považuje	  
digitální	  repozitář	  za	  komponentu	  digitální	  knihovny,	  nezmiňuje	  však,	  že	  jiní	  autoři	  
tyto	  pojmy	  považují	  za	  synonymní,	  jak	  lze	  vidět	  i	  v	  seznamu	  použité	  literatury	  na	  
příkladu	  práce	  “Průvodce	  plánem	  důvěryhodného	  digitálního	  repozitáře”.	  

3. Hlavní	  číslování	  by	  se	  mělo	  týkat	  pouze	  vlastního	  textu	  práce,	  nikoli	  seznamů	  na	  konci	  
práce.	  

	  
Až	  na	  zmíněné	  skutečně	  malé	  nedostatky	  nemám	  k	  práci	  žádné	  výhrady	  a	  diplomovou	  práci	  
doporučuji	  k	  obhajobě.	  
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Bakalářské	  práce	  

Aspekt	  kv.	  práce	   Vysvětlení	   Možné	  bodové	  
hodnocení	  

metodologie	  a	  věcné	  
zpracování	  tématu	  

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

38	  bodů	  

přínos	   hodnotí	  tvůrčí	  zpracování	  tématu	   20	  bodů	  

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)	  

20	  	  bodů	  

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

15	  bodů	  

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

5	  bodů	  

	  	   	  	   	  	  

CELKEM	   	  	   98	  bodů	  

	  
	  
	  
V	  Praze	  1.	  září	  2014	  
PhDr.	  Jan	  Pokorný,	  Ph.D.	  
	  


