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Hodnocení 

K obhajobě předkládaná bakalářská práce Hany Vyčítalové je věnována velmi aktuálnímu 
tématu. Autorka si téma vybrala sama z nabídky témat potřebných ke zpracování, a to také 
v souvislosti s veřejnou debatou českých odborníků o současnosti a budoucnosti šedé 
literatury v ČR. Cílem práce bylo jednak zjištění a zhodnocení stavu zveřejňování 
vědeckovýzkumných a technických zpráv v elektronické formě na českých webových 
serverech, jednak podrobnější analýza vybraných kolekcí zpráv, jejich zpracování, pořádání 
a zpřístupfíování včetně otázek formální úpravy těchto dokumentů. 

Autorka se na práci připravila s velkou odpovědností. Precizně se připravila bibliograficky, 
v předstihu provedla rozsáhlejší rešerši českých webových sídel, která zpřístupňují zprávy 
v elektronické formě. Výsledek rešerše, který čítá 42 záznamů, autorka prezentuje v příloze 
bakalářské práce, jeho formální úprava je na vysoké úrovni. Bude žádoucí seznam zveřejnit. 
Práce jinak zahrnuje také seznam použité literatury k tématu (obsahuje 39 titulů na s. 65-67)
i ten je připraven vzorně a sph'1uje požadavky platných standardů (ČSN ISO 690). Autorka 
zvládla perfektně také citování literatury v průběhu textu. Značné úsilí pak vložila do výběru 
a analýzy reprezentantů webových sídel se sbírkami elektronických zpráv. Problémy, které se 
vyskytly v prllběhu zpracování tématu, pravidelně konzultovala s vedoucí práce. 

Výsledný text bakalářské práce má nadprůměrný rozsah, dá se říci, že by mohla být přijata 
i jako práce diplomová. Autorka text logicky uspořádala do 4 kapitol, přičemž poslední je 
věnována rozsáhlejšímu hodnotícímu závěru. S tímto uspořádáním lze plně souhlasit, 
odpovídá zcela zadaným úkolům. Jako vedoucí práce bych ráda ocenila schopnost autorky 
postupovat samostatně, systematicky a logicky při prezentaci dílčích otázek a zejména 
schopnost průběžného vyhodnocování informací. 

První část práce (kap. I) prezentuje důležité východisko celé práce. Autorka nejprve 
předkládá problematiku základních termínů, která je komplikovaná. Podrobněji charakterizuje 
dělení vědeckovýzkumných zpráv, problematiku jejich vydávání, jejich jednoznačnou 
identifikaci a budování jejich fondů. Detailně představuje požadavky na formu, obsah 
a vzhled zpráv, daných mezinárodním standardem. Zpracování této části autorka zvládla 
s velkým přehledem, podstatné tituly odborné literatury jsou řádně ocitovány. 

Vlastní přínos práce je pak zahrnut v kapitolách 2-4. Druhá kapitola přináší nejdříve stručné 
informace o legislativním zabezpečení výzkumu v ČR a povinné registraci výzkumů a jejich 
produktú na úrovni informačního systému výzkumu a vývoje. Podkapitola 2.3 pak seznamuje 
s metodikou průzkumu lokalizace elektronických zpráv na českých serverech včetně přijatých 
kritérií jejich výběru pro podrobnější analýzu. Autorka zajímavě poukazuje na svízelnou 
problematiku jej ich nalézání. 

Nejrozsáhlejší částí je kapitola třetí (celkem 18 stran). Představuje výsledek pečlivé analýzy 
vybraných webových sídel se sbírkami zpráv. S výběrem reprezentantů lze plně souhlasit, 
stejně jako s uspořádáním textu uvnitř podkapitol. Jednotlivé části přinášejí zajímavé údaje, 
které vyzývají ke komparaci a hodnocení, což autorka činí v závěrech práce. Nečekaná 



zjištění byla shledána v oblasti výzkumů a jejich zpráv z oboru knihovnictví. Popis 
jednotlivých dílčích částí je precizní, autorka průběžně vyhodnocuje zj ištěné informace, což je 
potřeba ocenit. Texty jsou prokládány vhodnými názornými obrázky. Celý text dokládá tvůrčí 
schopnosti autorky. 

Bakalářská práce je uzavřena kvalitním, komparačním a hodnotícím závěrem - nebývá 
zvykem prezentovat takové závěry u studentů tohoto typu studia. A to je potřeba také ocenit. 
Minimálně text charakterizující přípravu průzkumu, výsledky analýzy včetně soupisu 
v příloze a závěry práce jsou vhodné k okamžitému zveřejnění v odborném tisku. 

Diplomová práce je po formální, stylistické a gramatické stránce připravena na vynikající 
úrovni. Nemám k ní žádné připomínky 

Závěrem konstatuj i, že práce H. Vyčítalové zcela splnila - dokonce překročila zadání 
bakalářského úkolu. Autorka má tvůrčí schopnosti, prokázala plně předpoklady k dalšímu 
studiu na ÚISK. Zkoumaná oblast je nosná i pro další rozpracování. Doporučuji ji k obhajobě 
jako celek a navrhuji klasifikovat jako Výbornou. 
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