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Předložená diplomová práce plní svůj cíl „analyzovat, porovnat a         
vyhodnotit volně dostupné institucionální repozitáře v ČR, které jsou         
provozovány v systému DSpace“.  

Rozsah a zaměření použité literatury (přes sto položek) odpovídají         
přehledovému tématu diplomové práce. Zvláště oceňuji doplňující seznam cca         
sedmdesáti webových stránek, které vyčerpávajícím způsobem pokrývají       
relevantní informace k tématu.  

Text je kromě úvodu a závěru logicky rozčleněn do pěti kapitol. Poněkud            
násilné se mi u tak konkrétního tématu jeví vymezování teoretické a praktické            
části v Předmluvě.  

Z gramatického hlediska jsem v práci nalezl řadu nedostatků, text zřejmě         
vyžadoval závěrečnou jazykovou korekturu. Naštěstí tím nebyla ovlivněna        
srozumitelnost obsahu práce. Nedůsledná kontrola je patrná i z podivného          
skoku ve stránkování: po str. 69 následuje str. 82.  

Z obsahového hlediska nemám k práci větších výhrad. Problematika          
digitálních repozitářů v systému Dspace je v kapitolách 2-4 na základě          
použité literatury, vlastní zkušenosti autorky a rozhovorů s odborníky         
adekvátně vyložena. Důkladná analýza v kapitolách 5-6 vrcholí pěkně          
srozumitelně formulovaným dílčím závěrem 6.18. 

Předložená diplomová práce je přes některé nedostatky přínosná, doporučuji ji          
k obhajobě a navrhuji známku dobře.  
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 Aspekt kv. práce Vysvětlení hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 
stránky práce, splnění zadaného úkolu, 
využití výzkumných metod apod. 

25 bodů 

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

14 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 

5 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, 
hrubky, čárky ve větách apod. 

0 bodů 

      
CELKEM   60 bodů  

Dobře (3) 

 
   


