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Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržené hodnocení: velmi dobře 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou aktuálně zpřístupňované informační zdroje v oborové bráně ART 

(ekvivalent seznamu z kapitoly 5.2.2)? 

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. 

25 ze 40 bodů 

Autorka se musela vyrovnat se situací, kdy práce byla psána již od roku 2015. Dokončena byla 

v  roce 2017. Tato léta byla pro oborovou práci přelomová, neboť došlo ke změně koncepce, 

užívaných software i rozhraní systému. Předkládaná práce však vychází z aktuálního stavu portálu a 

i uživatelské testování bylo provedeno nad aktuálním rozhraním. Autorka užila několik metod 

získávání poznatků. Jednak tvůrčí kompilaci dostupných textů, dále polostrukturovaných rozhovorů 

a v poslední části práce i uživatelské testování podle metodiky Steve Kurga. V závěrečném shrnutí 

práce vyhodnotila takto získané poznatky, kriticky se pozastavuje u uživatelského rozhraní systému. 

Tento kritický přístup není uplatněn u dalších zjištěných poznatků, např. v oborové bráně byly do 

roku 2016 zpřístupňovány i zahraniční zdroje (např. digitální fulltextové knihovny), což současná 

oborová brány již nenabízí. Také tvrzení osob odpovědných za stav oborové brány o velkém zájmu o 

uživatele, je poněkud sporné, pokud je v práci zjištěno, že jsou pouze sledovány návštěvy stránek. 

Do roku 2016 byly statistiky podstatně kvalitnější (Google Analytics). Stejně tak neuvedení 

kontaktních údajů na portále nesvědčí o tom, že by tento záměr motivoval tvůrce brány k reálně 

nastavenému dialogu s uživatelem. Tyto skutečnosti bych doporučovala zdůraznit v závěru práce, 

který mohl být formu doporučení ke změně. Vzhledem k pečlivosti průzkumu, změně založené na 

důkazech.  

Práce splnila zadání.   

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 15 z  20 bodů 

Autorka prokázala ve své práci schopnost tvůrčího přístupu k tématu. Práce je logicky 

řazena. Pro lepší přehlednost bych doporučovala systematičtější označování částí textu 

věnovaných původnímu portálu a novému portálu. Kreativitu studentka projevila zejména 

v části uživatelského testování, které také patří k nejzajímavějším částem práce.  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

15 z 20  bodů 



zdrojů hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

Při práci užila autorka relevantní zdroje, zpravidla v českém jazyce. 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

8 z-15 bodů 

Práce je logicky strukturovaná. Ne vždy se autorce podařilo rezignovat na poznatky získané při 

předchozím psaní (v roce 2015/16), uvádí je velmi podrobně, což práci ubírá na srozumitelnosti.  

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

5 z 5 bodů 

Text je psán odborných stylem, množství typografických chyb není významné. 

CELKEM  68 z 100 bodů 

  
 


