
Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Markéta Michálková, Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy, bakalářská 

práce předložená k obhajobě na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha 2019. 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá světovými digitálními knihovnami, které zpřístupňují 

středověké rukopisy. Vychází z metody checklistu. Otázky se věnují jednak rozsahu rukopisného 

fondu jednotlivých knihoven a míře jeho digitalizace, dále užívanému katalogizačnímu formátu a 

údajům, které jsou uvedeny v záznamech. Vedle toho se autorka ve svých dotazech zaměřila na 

aplikační rozhraní IIIF a jeho implementaci. Odpovědi na své otázky čerpala z poměrně širokého 

spektra webových zdrojů (většinou cizojazyčných, anglických a německých) včetně prezentace 

jednotlivých institucí na sociálních sítích. 

K jednotlivým digitálním knihovnám se jí podařilo shromáždit mnoho důležitých informací 

i zajímavostí. Přes snahu o komplexnost působí však její líčení často neuspořádaně. To se týká 

zejména sumarizace poznatků ve třetí kapitole: Spíše než výčet by bylo bývalo lepší údaje (lépe) 

strukturovat a (více) předběžně srovnat. Také pojednání o implementaci IIIF (s. 33–34) se mi 

zdá poněkud nepřehledné. V této souvislosti bych rád uvedl, že za poměrně nejasné považuji 

i vymezení, co autorka chápe implementací IIIF (s. 2), resp. jak odliší „funkce technologie IIIF“ 

(checklist, č. 3) a „implementaci protokolu IIIF“ (checklist, č. 4) – tyto body jsem autorce 

doporučoval spojit. 

 Také obecné informace o IIIF a Miradoru, jež jsou uvedeny u jednotlivých knihoven, měly být 

prezentovány spíše v úvodu k práci (ani zde autorka nerespektovala v plné míře moje 

doporučení). Také charakteristiku IIIF podle stránek jednotlivých knihoven ve shrnutí údajů 

(s. 32–33) považuji spíše za obecné floskule, které není možné vztahovat k jednotlivým 

knihovnám, ale měly se objevit spíše v úvodu u charakteristiky tohoto aplikačního rozhraní. 

Z drobných nepřesností je možné uvést, že ve Vatikánu je digitalizováno více rukopisů, než je 

v práci uvedeno (s. 31), postrádám přesnější definici nástroje Zoomify (s. 33) či zmínku o tom, že 

tam, kde katalogizace rukopisů probíhá ve formátu MARC 21, vznikají jen stručné záznamy, 

nikoliv podrobné vědecké popisy (s. 35–36) – pátý bod checklistu zde měl být vyhodnocen i ve 

vztahu k vyhodnocení šestého bodu, který analyzuje údaje uvedené v záznamech. V seznamu 

literatury je jednou omylem odkaz na lokální soubor místo na webový zdroj, jiný záznam je 

omylem uveden dvakrát. 

Práci charakterizuje ne vždy zcela odborný styl (srov. např. začátek úvodu) a autorčino 

vyjadřování je místy heslovité. Ve větách často chybějí čárky. 

 

Za hlavní přínos práce považuji porovnání důležitých světových knihoven, které zpřístupňují 

středověké rukopisy, zejména s ohledem na využití aplikační rozhraní IIIF. Oceňuji například 

velmi vhodné rozdělení institucí podle toho, jakým způsobem využívají IIIF (s. 38). 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

známkou dobře. 

 

V Praze dne 18. ledna 2019 

 

Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 



 
 

Aspekt práce  Vysvětlení  Bodové hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky práce, 

splnění zadaného úkolu, využití výzkumných metod apod..  

22 bodů  

přínos  hodnotí se přínos a novost práce pro informační vědu v ČR 10 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. zdrojů  

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v textu, 

korektnost citování; hodnotí se využití cizojazyčných 

pramenů 

16 bodů  

slohové zpracování  hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný styl 

vyjadřování, rozsah práce 

7 bodů  

gramatika textu  hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, čárky ve 

větách apod. 

3 bodů  

     

CELKEM   58 bodů  

  

Hodnocení bc. a dipl. prací  

Bodový zisk za práci  Hodnocení  

0-50 bodů  Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě  

51-60 bodů  Dobře (3)  

61-80 bodů  Velmi dobře (2)  

81-100 bodů  Výborně (1)  

  


