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Název práce: Web, který nebyl: Xanadu a alternativní pojetí hypertextu 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: Výborně 

Vedoucí práce: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.  

Konzultant/-ka práce: Mgr. Josef Šlerka 

Řešitel/-ka práce: Bc. Jan Vlnas 

Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce si klade za cíl popsat vlastnosti systému Xanadu a kriticky 
zhodnotit možnosti, přínosy a limitace jejich přenesení do kontextu současného webu. Práce 
je převážně teoretická a její hlavní část spočívá v komparativní analýze různých verzí projektu 
Xanadu a současného webu.  

Diplomant nejprve stručně představuje historický kontext hypertextových systémů a dále 
analyzuje projekt Xanadu ze dvou úhlů: jako soubor abstraktních návrhů a jako sérii dílčích 
softwarových prototypů. V rámci komparativní analýzy diplomant definuje hlavní vlastnosti a 
cíle systému Xanadu, které následně porovnává se současným stavem webu s využitím 
nových standardů a technologií. V závěrečné části práce diplomant z dílčích navržených 
řešení syntetizuje návrh, který by mohl realizovat vlastnosti Xanadu v prostředí webu. 

Práce je velmi dobře napsaná a diplomant se opírá o rozsáhlý korpus zahraniční odborné 
literatury. Ačkoliv je komparativní analýza vhodně provedena, hlavní samostatný přínos 
diplomanta spočívá v poslední části práce, ve které syntetizuje možné řešení realizující 
vlastnosti Xanadu za použití současných technologií. 

Práce nicméně trpí několika nedostatky. Převážná část práce je popisná, zároveň však mnohdy 
podává čtenáři detailní popisy dílčích technických řešení bez vysvětlení širšího kontextu. 
V práci citelně chybí ilustrace, které by formou grafů nebo diagramů vysvětlovaly hlavní 
koncepty popisovaných návrhů a technologických řešení. Závěr práce působí nedotaženě a 
selhává v zasazení výsledků práce do širšího teoretického rámce studií nových médií. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.  
 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

26  0 – 40 bodů 
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přínos a novost práce 17 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 83  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 1.9.2017                                                                               Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


