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Posudek diplomové práce 

 
Název práce:  Analýza pro vytvoření institucionálního repozitáře na České zemědělské 

univerzitě v Praze 

Řešitel práce: Bc. Dominik Bláha 

Vedoucí práce: PhDr. Hana Landová, Ph.D. 

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

 

Slovní hodnocení práce 

Autor se ve své práci věnuje tématu budování institucionálních repozitářů v rámci výzkumných 

organizací. V teoretické́ časti tuto problematiku rozumným způsobem popisuje a doplňuje o 

analýzu politik uplatňovaných u vybraných českých repozitářů. Z použité terminologie i 

způsobu zpracování je patrné, že autor se v problematice dobře orientuje a rozumí i jejím 

technickým a technologickým aspektům. V praktické části práce je popsána situace na ČZU a 

navržen postup zavedení institucionálního repozitáře na této univerzitě. Zajímavým přínosem 

předložené práce mohl být průzkum mezi doktorandy a akademickými pracovníky, ten je ale 

degradován nízkou návratností dotazníkového šetření (26 respondentů z 1585 potenciálních 

uživatelů), výzkumný vzorek tedy nemůže být reprezentativní. Je to škoda, protože průzkum je 

dobře vystavěn a mohl by přinést zajímavé výsledky. V tomto kontextu bych rád poznamenal, 

že texty v prvním sloupci v tabulce na str. 62 jsou poněkud vytrženy z kontextu, protože zde 

chybí první část otázky – „Co by vás motivovalo...?“ a čtenář si jí musí domýšlet. Z mého 

podhledu nejzajímavější částí práce je návrh postupu na pro tvorbu institucionálního repozitáře, 

která je návodná a může sloužit jako kvalitní základna pro implementaci repozitáře na ČZU, či 

na jiné instituci. Zde bych doporučoval se více zaměřit na otázku ukládání, uchovávání a 

zpřístupňování výzkumných dat, které autor zmiňuje v kapitole 6.3.3.2 jen velmi stručně, 

přitom se však jedná v rámci zavádění univerzitního repozitáře o velmi podstatnou 

problematiku např. i z hlediska získávání nových evropských projektů.   

V rámci obhajoby bych se rád zeptal, jak si autor představuje řešení metadatového popisu 

heterogenních výzkumných dat v navrhovaném repozitáři.  
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 Hodnotící  tabulka: 

 

Aspekt kval. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Práce splnila zadaný diplomový úkol. Její 

strutura je logicky členěna. Dotazník má malou 

vypovídající hodnotu. V některých částech by 

práce měla být podrobnější. 

25 (40) bodů 

přínos a novost práce Práce je přínosná a dobře využitelná pro praxi. 20 (20) bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Seznam použitých zdrojů je přiměřený 

diplomové práci. 
20 (20) bodů 

slohové zpracování Text je dobře formulován a je psán čtivě. 15 (15) bodů 

gramatika textu Práce neobsahuje překlepy ani významné 

gramatické chyby.  
5 (5) bodů 

      

CELKEM   85 bodů 

 

Výsledné hodnocení práce: 

Celkově konstatuji, že autor si zvolil a dobře zpracoval zajímavé téma a tím splnil nároky, které 

klademe na diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

. 

 

 

V Praze dne 5.9.2017    

Ing. Martin Souček, Ph.D. 

 

 


