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Kristýna Rumpíková se v předložené diplomové práci věnuje tématu spadajícímu do oblasti vědy
a výzkumu a vědeckého publikování – otázky přidělování DOI. Jde o téma, které stále častěji v rámci
vysokých škol náleží do kompetencí vysokoškolské knihovny. Otázky vědeckého publikování,
hodnocení kvality jednotlivých typů publikačních výstupů, evidence míry otevřenosti jednotlivých
publikací a přípravy analýz – to vše jsou úkoly, které bývají zpracovány ve spolupráci knihovny
a rektorátního či fakultního odboru/oddělení pro vědu a výzkum. VŠ knihovníci se musejí v tématu
orientovat a často jsou to oni, kdo se podílejí na nastavení funkčního systému výše uvedených agend.
Jednotlivé aspekty diplomové práce hodnotím následujícím způsobem:
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V úvodní části práce autorka představuje 0-40 bodů
identifikátor a systému DOI, jeho strukturu,
výhody a možné využití. Tuto část považuji za
velmi precizně zpracovanou. Představuje
ucelený vstup do problematiky, včetně příkladů
využití systému – v knihovnách, pro výzkumná
data aj. Detailně jsou představeny i registrační
agentury a jejich služby. Představena je i
případová studie situace na Západočeské
univerzitě v Plzni. Výzkumná část práce je
věnována zejména analýze současného stavu
využití identifikátoru na veřejných univerzitách
v ČR. V rámci této části práce byly stanoveny
výzkumné otázky a sesbírána data pomocí
dotazníku a polostrukturovaných rozhovorů.
Sebrané množství responzí z jednotlivých VŠ je
uspokojivé. V závěrečné části práce jsou
navržena možná opatření směřující k nastavení
optimálního systému.

přínos a novost práce Podpora vědy, výzkumu a publikační činnosti
ze strany VŠ knihoven je velmi aktuálním
tématem – a rozšiřování kompetencí VŠ
knihovníků, pokud jde o jednotlivé oblasti této
činnosti, je klíčovým úkolem vedení knihoven,
stejně jako např. AKVŠ. Sdílení dobré praxe,
srovnávání progresu jednotlivých institucí a

0-20 bodů

35

15
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návrhy efektivních řešení jsou výbornou
cestou, jak se mohou jednotlivé VŠ a jejich
knihovny posouvat dále. Neuvědomuji si, že by
právě k tématu DOI byl tento typ výzkumu
dosud zpracován. Za velmi cennou považuji i
teoretickou část práce, která představuje
vynikající přehled základních rysů a funkcí
identifikátoru. V okamžiku svého zveřejnění
bude práce k dispozici příslušným
pracovníkům VŠ, kteří se v rámci knihovny či
odboru VaV tématu věnují. Její využití se dá
předpokládat i v případě ZČU, odkud autorka
pochází.

citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

Výběr informačních pramenů je velmi
dobrý. Zastoupení zahraničních publikací
a dokumentů je reprezentativní a
dostačující. Prameny jsou citovány
korektně.

0-20 bodů

18

slohové zpracování

Práce má logickou strukturu. Text práce je
přehledný a odborný styl je dobré úrovni.

0-15 bodů

15

gramatika textu

Text obsahuje jen drobné překlepy, které
zásadně nesnižují úroveň práce.

0-5 bodů

5

max. 100
bodů

88
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Dobře (3)

61-80 bodů

Velmi dobře (2)

81-100 bodů

Výborně (1)

Prohlašuji, že předložená diplomová práce splňuje požadavky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Doporučuji hodnotit stupněm
„výborně“.
……………………….
PhDr. Hana Landová, Ph.D.
V Praze dne 1. 9. 2019

