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Hodnocení diplomovépráce - oponent

Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Oponent: Ing. Libor Staroň
Téma: Informační systém střediska didaktických služeb VŠB-TUO
Diplomant: David Pilař

Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Název (v zadání „Téma“) diplomové práce je zcela zavádějící. Podle mého názoru byl její název
zvolen dosti nešťastně. Diplomová práce neřeší a ani nemůže řešit informační systém Audiovizuálního
centra VŠB-TUO (do 31.10.2003 Didaktických služeb VŠB-TUO), ale pouze jeho malou část. Tou je
systém vedení evidence videopořadů na videokazetách s návazností na jejich interaktivní objednávání
pedagogy školy. Předpokládám, že vytvoření informačního systému celého audiovizuálního centra by
byla časově a odborně náročná práce pro celý tým specialistů. Rovněž název útvaru uvedený v zadání
diplomové práce, v bodu „Téma“ není aktuální. Oproti tomu samotná diplomová práce nejenom
důsledně uvádí současný název útvaru, ale odpovídá specifikacím, které jsou obsaženy v „Zásadách
pro vypracování“ samotného zadání. A co je zejména důležité, tak to je skutečnost, že programový
systém vytvořený v rámci diplomové práce, a tedy přeneseně i diplomová práce, zcela odpovídá
představám a požadavkům pracovníků audiovizuálního centra. Ti tak dostávají k dispozici potřebný,
jedinečný a zcela funkční systém na úseku videografickém.

1.

Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich
úplnosti?
Předložená diplomová práce má jasnou a logickou strukturu. Na mnoha místech působí dojmem, jako
by byla zpracována autorem s mnohaletou odbornou kvalifikací. Rovněž návaznost jednotlivých částí
práce pokládám za vhodně a uvážlivě volenou.

2.

Základní zhodnocení:
Diplomová práce je zpracována pečlivě, přehledně a zejména odborně. Mnohem důležitější než
samotné napsání a zpracování svázané formy vytištěné diplomové práce je vytvoření „na míru šitého“
a zejména funkčního programového systému pro potřeby provozu Audiovizuálního centra VŠB-TUO.
Přestože na první pohled podobné systémy evidence videokazet jsou občas nabízeny k dispozici jako
komerční či volně šiřitelé programy, nikdy zcela nevyhovovaly požadavkům našeho centra.
Programový systém vytvořený v rámci diplomové práce tyto požadavky splňuje, a co více, poskytuje
pedagogům doposud nedostupný a naprosto interaktivní přístup při rezervování a objednávání
videopořadů na videokazetách a slouží jakožto informační systém o obsahu videotéky centra s
možností aktualizace tohoto obsahu.

3.

Jiné poznatky, kritické připomínky:
Rovněž kompaktní disk, který je přiložen k diplomové práci, svědčí o velkém úsilí a odbornosti, které
doprovázely jeho vytvoření. To se týká jak obsahu disku, tak i vkusného a „střízlivého“ grafického
zpracování obalu. Zde si však neodpustím snad jedinou kritickou připomínku k předložené práci.
Jelikož se jedná o diplomovou práci zpracovanou na technické vysoké školy, měl by být podle mého
názoru nápis „DIPLOMOVÁ PRÁCE“ na obalu popisovaného média otočen o 180°, to znamená tak,
aby byl čitelný při pohledu zprava. Kritická připomínka: oponentní posudek byl zpracován bez dodání
zúčtovacího dokladu!?

4.

Zda, a v kterých částech práce přináší nové poznatky?
Jedná se o jedinečně vytvořený a funkční programový systém interaktivního vedení evidence
videopořadů na videokazetách s návazností na jejich objednávání pedagogy školy. V dnešní době je již
tento systém po období zkušebního ověřování nasazen do plného provozu na VŠB-TUO. Přitom v
rámci zkušebního provozu průběžně docházelo k několika dílčím aktualizacím systému. Svou
interaktivitou, grafickým zpracováním a dostupností prostřednictvím internetu-intranetu vytvořený
programový systém několikanásobně převyšuje ještě donedávna používaný, těžkopádný a pro
pedagogy nedostupný systém používaný na audiovizuálním centru.

5.
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Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Charakteristika výběru studijních pramenů odpovídá potřebám a obsahu hodnocené diplomové práce.

6.

Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
V rámci posuzování diplomové práce nebyly shledány nedostatky jazykového charakteru. Formální
zpracování pokládám za velmi dobré.

7.

Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Způsob využití diplomové práce je vedle publikační činnosti zejména praktický. A to zprovozněním
programového systému ne někdy v době budoucí, ale k dnešnímu datu možno říci, že již
provozovaného v době minulé. A to formou „ostrého“ nasazení interaktivního programového systému
a jeho plnou funkčností podle představ provozovatele ještě před termínem samotné obhajoby
diplomové práce. Při její obhajobě přeji pevné nervy a nezbytnou dávku štěstí.

8.

 

Celkové hodnocení:      výborně
 

Ostrava, 1. 6. 2005 ..............................................  
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