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Zásady pro vypracování :

l. Seznamte se a popište strukturu, metadata sbírané pro úěely elekhonické verze Sborníku vědeckých
prací FS.

2. Seznamte se s problematikou weboqých publikačních systémů _ popište obecně jejich vlastnosti a
výhddy.

3. Provedle datovou analýzl a nawhněte weboqý publikační systém pro elektronickou verzi Sborníku
vědeckých prací FS.

4. Navrhněte arealinljte funkění moduly dostupné v rámci webového publikaěního systému.
5. Zhodnoťte dosavadní výsledky práce a navrhněte směr dalšího qývoje řešení bakalářské práce.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webov'ých
stránkách fakulty.
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