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Cíl práce: Cílem práce je popsat a srovnat 10 světových digitálních knihoven, které 

zpřístupňují středověké rukopisy (dle seznamu). Na začátku práce budou zmapovány trendy 

ve zpřístupňování rukopisných památek. Pozornost bude věnována také aplikačnímu rozhraní 

IIIF (International Image Interoperability Framework) a možnostem jeho využití v digitálních 

knihovnách zaměřených na rukopisné památky (cit. ze SIS, mírně upraveno, vynechána 

osnova). 

 

Hodnocení práce: 

Studentka provedla charakteristiku vybraných knihoven dle zvolených kritérií a v závěru 

práce se snažila podat jisté srovnání daných knihoven.  

Bohužel práce obsahuje značné množství nepřesností nebo zkreslení, která působí zmatečně. 

Studentka navíc mnohé informace, zejména informace vztahující se k implementaci rámce 

IIIF neustále opakuje, a to značně čtení práce ztěžuje a čtenář je poměrně rychle 

dezorientovaný. Je velká škoda, že studentka nepoužila obrazový doprovod např. – ukázky 

bibliografických záznamů apod. 

Co se týče počtu zpřístupňovaných dokumentů v jednotlivých databázích, studentka často 

vychází zřejmě z vlastní rešerše vzácných dokumentů a nepopisuje, jakým způsobem došla 

k počtům dokumentů – např. u Dánské knihovny, Britské knihovny, počty nelze ověřit. Není 

jasné, v jakých databázích studentka vyhledávala, pouze podle odkazů pod čarou lze některé 

databáze dohledat. 

 

Co je nutné ocenit, že autorka pracovala vesměs s cizojazyčnými zdroji a charakteristika 

knihoven je podrobná. 

 

Budeme-li postupovat systematicky, je potřeba v posudku vytknout následující body: 

- s. 1 – definice kritérií pro hodnocení knihoven nejsou dobře formulovány; zaměňuje se 

knihovna (jakožto instituce) a digitální knihovna, tedy databáze, kterou daná instituce 

provozuje (dle zadání bc. práce předpokládám, že studentka měla porovnat digitální 

knihovny). Kritérium „které knihovny fungují jako agregátory“ je poté zcela mylně 

zodpovězeno na s. 32 – např. Britská knihovna funguje jako agregátor; 

- kritérium 3. a 4., které se týká rámce IIIF by bylo možná lepší spojit, protože jeho 

zodpovězení nutilo studentku zacházet do poměrně podrobných technikálií, ve kterých se 

autorka ztrácela a pro napsání bc. práce nebyly vůbec zásadní; 

- s. 4 – analogový dokument – myslí se zřejmě fyzický nosič jakéhokoliv typu (jiný než 

dokument zpřístupněný online); patří do této typologie i tištěná kniha? - možná by bylo lepší 

použít jinou, běžně v ČR používanou typologii 

- s. 5 – definice historického dokumentu – není chybná, nicm. zde narážím spíš na 

nevyjasnění toho, co studentka měla analyzovat jako zdigitalizovanou rukopisnou památku; 

možná by bylo lepší lépe vyjasnit, které rukopisné památky měla studentka sledovat, jaké jsou 

rozdíly mezi jednotlivými digitálními knihovnami a proč vlastně se počty rukopisů tak liší; 

narážím zde např. na počet 72 milionů rukopisů v Knihovně Kongresu bez bližšího 

vysvětlení, o jaké typy dokumentů se vlastně jedná; v zadání práce se totiž mluví o 

středověkých rukopisech, kdyby se studentka držela tohoto, možná by výsledky byly odlišné 



- s. 5 – IIIF – popis technologie IIIF chápu jako největší slabinu práce; myslím, že pro bc. 

práci by naprosto stačilo základní představení rámce IIIF a poté by bylo možné stručně 

představit nejběžněji zastoupený software, který je pro využití funkcionalit různých IIIF API 

významný – klientský SW pro prohlížení obrazů a SW pro image-servery; poté by bylo 

možné již jen zmínit u jednotlivých digitálních knihoven, které z představených SW knihovna 

implementovala nebo zda používá vlastní řešení; studentka u každé digitální knihovny znovu 

a znovu opakovala, které funkcionality IIIF API umožňují; 

- s. 6 – jako jediný SW speciálně je zmíněn Mirador, bohužel není uveden ani v samostatné 

podkapitole 

- s. 8 – není jasné, co znamená věta:  eContent+ financoval evropský projekt ENRICH 

- s. 11 – Thomas Fisher … není jasné, jakou databázi studentka analyzovala, není to popsáno 

- s. 12 – Mirador označen jako „protokol“ a ve 2.2.1 znovu popis funkcionalit IIIF API. 

- s. 13 – 2.2.3 – opět popis, co umožňuje Mirador 

- s. 14 – 2.3.1. – opět popis rámce IIIF 

- s. 16 – 2.4.1 – znovu IIIF a jeho funkcionality; zmíněný Universal Viewer – je právě 

klientský prohlížeč obrazů pracující na základě IIIF API; zde je uvedeno, že se používá pro 

katalogizaci 

- s 16 - není popsáno, jakou databázi studentka analyzovala – existuje databáze Catalogue of 

Illuminated Manuscripts – ani podle poznámek pod čarou nelze rozpoznat, zda ji studentka 

analyzovala, zřejmě se orientovala pouze na portál Digitised Manuscripts – je škoda, že není 

podrobněji popsáno, jaké dokumenty zpřístupňuje a jak zjistila počty online rukopisů 

- s. 17 – 2.4.2 – záznam obsahuje i digitální obrazy;  

- s. 19 - 2.5.1 – znovu IIIF a 2.5.3 – znovu funkcionality Miradoru 

atd. 

- s. 26 – u Bavorské státní knihovny – je škoda, že zcela unikla pozornosti databáze 

„manuscripta-mediaevalia“, kterou buduje spolu s dalšími knihovnami; nezpřístupňuje 

rukopisy jen Bavorské státní knihovny 

- s. 27 – překlad „dokumenty o dědictví“ .. – to jsou pozůstalosti 

- s. 29 – Knihovna Kongresu – zasloužilo by si lépe strukturovat a popsat, co se v databázi 

skrývá pod označením „rukopis“ – středověkých rukopisů a vzácných dokumentů (rare books) 

vlastní více než 700 tisíc; nicm. je důležité zdůraznit, které dokumenty do toho Knihovna 

vlastně počítá; protože celkově je uvedeno, že vlastní 72 milionů rukopisů 

- s. 31 – v úvodním odstavci proházené otázky 

- s. 31 – srovnání knihoven – nepřehledné, doporučovala bych nějakou formu tabulky 

- s. 32 – protože nebyly definovány databáze, které byly analyzovány, je odpověď na druhé 

kritérium poměrně zmatečná 

- s. 33-34 – opět se opakují informace o IIIF, Miradoru apod. 

 

Pro obhajobu je potřeba, aby si studentka zformulovala vysvětlení, jakým způsobem hodnotila 

databáze, jak došla ke konečným počtům zpřístupňovaných dokumentů, jak hodnotila, které 

dokumenty jsou rukopisy. Dále je důležité vysvětlit, jak rozumí IIIF API. 

 

Pokud by nebylo vše dobře vysvětleno a obhájeno, doporučuji práci přepracovat. Důležité by 

bylo dle mého názoru změnit i strukturu práce. 

Navrhuji nejdříve přesně vymezit, které typy dokumentů bude studentka sledovat, dále pro 

práci s rukopisnými databázemi popsat nejzásadnější přínos rámce IIIF a představit běžně 

užívaný software. 

V charakteristice jednotlivých knihoven a databází se soustředit na to, co knihovna vlastní a 

jaké typy dokumentů zpřístupňuje v digitální formě a který SW nasazuje pro práci 

s digitálními obrazy. U počtů dokumentů vysvětlit, jakým způsobem studentka došla 



k danému číslu, příp. jakou rešeršní strategii pro to využila. Doporučuji též v textu více využít 

doprovodný obrazový materiál. 

Ve srovnání databází na základě zvolených kritérií je pak dobré využít i tabulkové zobrazení 

pro lepší přehlednost. 

Co se týče citování, je zbytečné uvádět celé citace pod čarou a pak na konci práce. Pod čarou 

mohou být použity zkrácené odkazy. 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Viz výše 15 bodů 

přínos Nelze hodnotit 0 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Citování je velmi pečlivé, nicm. doporučuji 

zkrácené odkazy. Oceňuji značné množství 

zahraničních zdrojů – viz výše 

20 bodů 

slohové zpracování Slohově práce vykazuje na několika místech 

značné slabiny: 

- např. s. 29: A Potter se vývojáře táže … 

apod. 

5 bodů 

gramatika textu Oceňuji, že z hlediska gramatiky práce 

neobsahuje žádná výrazná pochybení 

5 bodů 

      

CELKEM   45 bodů 

 

 

Takto předloženou bakalářskou nedoporučuji k obhajobě, nicméně očekávám, že se studentka 

připraví a vysvětli své postupy při psaní práce. 

 

       PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 

 

 


