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Posudek bakalářské práce 

 
Název práce: Oborová brána Umění a architektura (ART) 

Řešitel práce: Anna Rýznarová 

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

Oponent práce: Ing. Martin Souček, Ph.D. 

Slovní hodnocení práce 

Autorka práce si zvolila za cíl své práce popsat a reflektovat projekt oborové brány Umění a 

architektura (ART) a dále srovnat tento projekt s jinými oborovými branami v České republice, 

v praktické části měl být provedeno uživatelské testování této oborové brány.   

Jakkoliv se jedná o velmi zajímavou problematiku, konstatuji, že z technologického hlediska 

jde o projekt postavený na do určité míry nevyhovujících a zastarávajících technologiích. Pokud 

byl zvolen jako téma práce, je třeba s k tomuto projektu kriticky vymezit. Osobně považuji 

řešení této oborové brány za nevhodné a pro uživatele neatraktivní, což se negativně projevuje 

i na návštěvnosti portálu. V toto kontextu mi připadá signifikantní také cíl, který si koordinátoři 

definovali, a který autorka zmiňuje na straně 56, tímto cílem má být „udržet bránu v provozu“.  

Pokud si příslušný portál přímo otevřeme a vyzkoušíme, je zřejmé, že se jedná zjednodušeně 

řečeno jen o sdílený katalog kooperujících knihoven s přidanými aktualitami. Uživatelské 

rozhraní nefunguje příliš dobře, výsledky se řadí nepřehledně.  

Zároveň konstatuji, že jeden z cílů práce - srovnání s jinými podobnými oborovými branami – 

nebyl naplněn. 

V rámci diskuse bych rád položil dvě otázky, ke kterým by se autorka měla během oponentního 

řízení vyjádřit.  

 Domníváte se, že nové technické řešení implementované firmou KP-SYS je vhodné a 

přiměřené vzhledem k potřebám oborové brány? Nebylo by vhodnější nasadit reálný 

discovery systém, který by byl dlouhodobě udržitelný a poskytoval standardní 

uživatelský komfort? 
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 Myslíte si, že lze vyvozovat obecné závěry na základě uživatelského testování, kterého 

se účastnil jediný respondent? 

 

Hodnotící tabulka 

 

Aspekty. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Práce splnila zadaný bakalářský úkol, ale má 

podstatné metodologické nedostatky 

15 (40) bodů 

přínos a novost práce Práce je přínosná jen částečně. 5 (20) bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Seznam použitých zdrojů je přiměřený 

bakalářské práci. 
20 (20) bodů 

slohové zpracování Práce je psána poměrně čtivě, má přiměřený 

rozsah. 

15 (15) bodů 

gramatika textu Práce neobsahuje zásadní gramatické chyby 

a překlepy.   

5 (5) bodů 

      

CELKEM   60 bodů 

 

Výsledné hodnocení práce  

Celkově nicméně konstatuji, že autorka splnila nároky, které klademe na bakalářskou práci. 

Podle průběhu obhajoby se přikloním k známce velmi dobře, nebo dobře. 

 

 

 

V Praze dne 13.6.2017    

Ing. Martin Souček, Ph.D. 

 


