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Posudek diplomové práce 

 
Název práce:  Technické aspekty implementace OPAC VuFind v Národní technické knihovně 

Řešitel práce: Bc. Daniel Mareček 

Vedoucí práce: PhDr. PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 

Slovní hodnocení práce 

Cílem práce Daniela Marečka je popsat implementaci portálu VuFind v Národní technické 

knihovně a porovnat výhody a nevýhody komerčního OPACu s nasazením VuFind.  

Autor nejprve popisuje oblast Open Source software, a pak se již věnuje VuFindu nejprve 

obecně, pak z pohledu jeho technické implementace, napojení na systém Aleph, nasazení 

v prostředí NTK. 

Autor již o prvních odstavcích přesvědčí jednoznačně čtenáře o své erudici, pochopení 

technických aspektů popisované problematiky i o detailní znalosti použitých informačních 

technologií.  

Na druhé straně musím ale konstatovat, že v mnohém zůstává této práci dlužen. V zadání 

práce je uvedeno, že diplomant má srovnat nasazení VuFind s komerčním systémem OPAC. 

Konstatuji, že tento bod autor nesplnil, přestože prostředí NTK k tomu přímo vybízí. Výzkumný 

úkol, tedy podle mého názoru naplněn nebyl a práce zůstává pouze na úrovni popisné.  

Co se týče stylu, kterým je diplomová práce napsaná, připomíná na řadě míst spíše manuál 

administrátora, než kvalifikační práci, myslím, že rozsáhlé části kódu mají své místo v příloze 

práce, nikoliv v textu samotném.  Autor by se měl, dle mého názoru, více věnovat pozornosti 

oblastem, jejichž aktuálnost a validita nekončí s novou verzí portálu, operačního systému, 

nebo použité databáze.  

Překvapující je také to, že v celém textu autor zmiňuje problematiku velkého (centrálního) 

indexu a napojení na discovery služby jen mimochodem a okrajově, přitom by se mělo jednat 

o jednu ze základních funkčností tohoto portálu.  
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Byl bych rád, kdyby se diplomant k výše uvedeným námitkám v průběhu obhajoby podrobně 

vyjádřil. 

Výsledné hodnocení práce  

Závěrem lze říci, že tato diplomová práce je po odborné stránce kvalitní, nicméně vykazuje 

řadu formálních a metodologických pochybení.  

S přihlédnutím k výše uvedeným námitkám doporučuji práci hodnotit stupněm velmi 

dobře až dobře podle průběhu obhajoby.  

Hodnotící tabulka 

 

Aspekty práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Práce metodologicky nesplňuje zadání.   15 (ze 40) bodů 

přínos a novost 
práce 

Práce je přínosná a výsledky jsou využitelné.  15 (z 20) bodů 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

Seznam použitých zdrojů je přiměřený 
diplomové práci. 

15 (z 20) bodů 

slohové zpracování Práce je psána čtivým a přehledným 
způsobem.   

10 (z 15) bodů 

gramatika textu Práce obsahuje drobné gramatické chyby, 
celkově je ale její úroveň poměrně dobrá.   

4 (z 5) bodů 

      

CELKEM   59 bodů 

V Praze dne 5. 9. 2016      Ing. Martin Souček, Ph.D. 


