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Posudek bakalářské práce 

 
Název práce: Správa digitální knihovny Národní technické knihovny a dlouhodobá ochrana 

digitálních dokumentů: případová studie 

Řešitel práce: Jan Dobiášovský 

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

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

 

Slovní hodnocení práce 

Práce se věnuje dlouhodobé ochraně dokumentů jak z teoretického, tak praktického pohledu, 

zaměřuje se na sbírku digitálních objektů NTK.  

Autor používá metodu autoauditu – analýzu dokumentace vnitřních metodik a pracovních 

postupů, pozorování procesů informačního managementu digitální knihovny z pohledu 

pracovníka zaměstnaného v dané instituci. Z terminologického popisu problematiky i vlastního 

auditu je zřejmé, že autor se v dané problematice výborně orientuje, přesně ví, o čem mluví, má 

přehled o technických a technologických souvislostech. V praktické části autor práce rozděluje 

kapitoly podle bodů příslušné normy a v závěru práce tyto body systematicky vyhodnocuje. 

Kriticky je ale třeba zmínit skutečnost, že práce je zatížená větším množstvím pravopisných 

chyb, mezi kterými bych zmínil především několik desítek chybějících čárek. Toto je slabá 

stránka, která jinak velmi dobrou práci zbytečně snižuje a kazí dobrý dojem.  

V rámci obhajoby bych se rád zaměřil na skutečnost, že úložiště v současné době nemá 

zavedenou dlouhodobou ochranu dokumentů, ani strategický plán uchovávání. Toto chápu jako 

klíčový nedostatek a rád bych se v diskusi věnoval cestám, které vedou k naplnění tohoto 

důležitého úkolu.  
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Hodnotící tabulka 

 

Aspekt kval. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Práce splnila zadaný bakalářský úkol. Práce 
je logicky členěna.  

40 (40) bodů 

přínos a novost 
práce 

Práce je přínosná a potenciálně velmi dobře 
využitelná pro potřeby NTK. 

20 (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 
odpovídající rozsah. Někdy používá poněkud 
kostrbaté obraty.  

5 (15) bodů 

gramatika textu V práci je množství drobných gramatických 
a formulačních chyb, ale především zde 
chybí desítky čárek.  

0 (5) bodů 

CELKEM   85 bodů 

 

Výsledné hodnocení práce  

Celkově konstatuji, že autora si zvolil a dobře zpracoval zajímavé a oborně zajímavé téma a 

splnil nároky, které klademe na bakalářskou práci. Práci navrhuji hodnotit podle průběhu 

obhajoby mezi stupněm výborně a velmi dobře,  

 

 

 

V Praze dne 27.8.2017    

Ing. Martin Souček, Ph.D. 


