
Oponentní posudek bakalářské práce 

Martina Holá, Problematika vývoje Národního digitálního archivu (NDA), FF UK, katedra PVH a AS, vedoucí T. 

Dvořák, 2017. 

Studentka si zvolila poměrně komplikované téma, jehož zpracování předpokládá solidní znalosti z oblasti životního 

cyklu elektronického dokumentu, ale také z archivní legislativy, která se několikrát proměnila. 

Struktura práce je jasná a přehledná. Nejprve se autorka stručně zabývá důležitostí uložení digitálních dokumentů, 

následuje historický exkurz k legislativnímu rámci možnosti vytvoření NDA. Detailně se věnuje historii Pracoviště pro 

dlouhodobé uchovávání v NA a následně projektu Národní digitální archiv, jenž byl financován z IROP. Popis 

jednotlivých veřejných zakázek a jejich realizace je zajímavý a autorku stál jistě mnoho času a obtížné práce. 

Nicméně nejsou zřetelně odlišené podstatné zakázky z pohledu vzniku NDA a některé informace jsou, s ohledem na 

jejich malý význam, zcela zbytečně podrobné (např. zakázka na právní a poradenské služby, s. 25–26). V další kapitole 

textu nazvané Současný stav studentka zdařile popsala základní parametry a dnešní podobu NDA včetně jeho 

hlavních rozvojových priorit. 

Následuje kapitola o vývoji dvou digitálních archivů v zahraničí, jež si autorka vybrala na základě dostupnosti veřejně 

dostupných informací, které o sobě tyto archivy poskytují. Volba britského Národního archivu a Archivu Nového 

Zélandu je volbou šťastnou. Autorka podává historický popis vzniku a činnosti těchto digitálních archivů. Zde se plně 

ukazuje rozsah a složitost problematiky, kterou bez zjednodušení a zkreslení nelze v takto krátkém a takto 

zaměřeném textu dostatečně vysvětlit. Jedná se tedy spíše o zdařilý nástin různých „milníků“ a problematik 

spojených s archivací digitálních dokumentů. 

Zajímavá, ale zároveň problematická, je závěrečná kapitola, trochu nešťastně nazvaná „shrnutí“. V kap. 6.1 si cením 

autorčinu snahu o porovnání vývoje v ČR a ve výše zmiňovaných institucích, přestože si myslím, že srovnává 

nesrovnatelné, alespoň na základě výše prezentovaných informací. Podobnému shrnutí by musela předcházet hlubší 

analýza rozčleněná podle jednotlivých typů dokumentů, procesů apod. To platí i o posuzování nákladů na jednotlivé 

digitální archivy. 

V kapitole 6.2 autorka stručně popisuje klíčové problémy spojené s elektronickými systémy spisové služby a jejich 

návaznost na digitální archiv, což je zde vlastně nové téma. Netuším, proč je kapitola nazvána „Návrh vývoje 

legislativy a jiných změn“, snad jen díky poslednímu odstavci zabývajícím se přejmenování Národního portálu na 

Národní archivní portál (NArP). 

V seznamu použité literatury a v uvedených zdrojích jsem nepostrádal žádný zásadní příspěvek k NDA. Jejich volba 

byla vhodná a zdroje byly dobře uchopeny. 

Studentce se podařilo vyrovnat s komplikovaným tématem, využila dostupných zdrojů informací, které kriticky 

zpracovala. 

Přes výše uvedené nedostatky, které pramenily spíše z široce pojatého tématu, který není reálné v takovéto práci 

postihnout, doporučuji hodnotit práci jako výbornou. 

 

V Praze 6. září 2017 

        PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD. 


