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Hodnocení 

V Praze, dne 5. ledna 2008 

Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě a přehledně. Důkazem patřičné péče autorky je 

úplná absence chyb a překlepů v textu. Logický sled kapitol umožňuje plynulé a velmi přístupné čtení 

celého textu, vložené odkazy do seznamu literatury umožňují rychlou orientaci v textu. Součástí práce 

je i příloha, která obsahuje náhledy obrazovek z různých OPAC knihoven, které systém OLlB 

používají. 

Text práce přesně odpovídá zadání práce a plně splňuje cíle definované v předmluvě práce -

popis systému Olib v českém jazyce. Přínosem je i to, že tento cíl nebyl definován pouze pro účely 

školního díla, ale i na základě odborné poptávky. Nejen z tohoto důvodu lze práci považovat za velmi 

přínosnou a doporučuji autorce publikování práce nebo jejich částí, aby se stala obecně dostupným 

textem. 

První část práce se věnuje obecným otázkám relačních databází. Autorka v své práci podává 

důkaz o znalostech a pochopení dané problematiky i osobnostních předpokladech pro práci 

systémového knihovníka. Poměrně složité téma dokáže velmi srozumitelně popsat. 

Za velmi cenou považuji kapitolu věnovanou definování práce systémového knihovníka. 

Autorka na základě studia odborných textů i vlastní zkušenosti přesně popsala specializaci tohoto 

prostředníka mezi světem informačních technologií a knihovnou. Otázkou k diskusi všakje zda lze 

považovat termíny systémový knihovník, systémový administrátor a správce databáze za synonyma? 

Druhá část práce je plně věnována popisu systému Olib, autorka kombinuje infonnace 

z odborných textů a manuálů systémů se zkušenostmi při přechodu knihovny CERGE na vyšší verzi 

systému. Díky tomuto způsobu práce si všímá v systému funkcí klíčových po provoz dané knihovny. 

Je nutné připomenout, že autorka dokázala všechny části systému popsat vyváženým způsobem, aniž 

by zacházela do podrobností, které by mohly celkové vnímání textu komplikovat. 

Potěšitelné je, že autorka ve své práci systém i hodnotí - např. si všímá handicapu systému 

Olib v neexistenci českého rozhraní. Přínosné by možná bylo postoupit v tomto hodnocení dále, např. 

zjistit, jaké výhody pro práci knihovny CERGE přinesla vyšší verze systému Olib? 

V práci zcela chybí informace o tom, zda a jakými prostředky systém Olib umožňuje zapojení 

do národních projektů - souborný katalog ČR či budování souboru národních autorit. 



Z textu se zdá, že systém Olib nepodporuje přidělování přírůstkových čísel. Povinnost 

vytváření přírůstkového seznamu však vyplývá z planého knihovního zákona. Jak tento problém řeší 

knihovna CERGE? 

Na straně 63 zmiI1uje autorka seznamy autorit. Nevím, zda termín seznam autorit používají i 

tvůrci systému Olib, podle textu se však jedná spíše o rejstříky selekčních výrazů použitých v systému 

nikoli autoritní, standardizované tvary řetězců (verifikované vyšší autoritou, např. Národní knihovnou 

ČR nebo Library of Congress). Pokud se však opravdu jedná o autoritní formy, bylo by vhodné doplnit 

název zdroje, který autoritní záznamy poskytuje. 

V textu není uvedeno, zda systém Olib vlastní nástroje pro formálně logické kontroly práce 

knihovníků, dovolí uložit např. chybný záznam, který obsahuje zároveI1 pole MARC21 100,101 a 

110? 
'\ 

Předpokládám, že systém vlastní nástroje pro sdílenou katalogizaci (lI~z. "copy cataloguing") via 

Z39.50, v textu to však není uvedeno. 

Podle mého názoru práce splI1uje parametry i pro podání jako práce rigorózní a v tomto 

případě doporučuji vytvořit seznam přílohy, případně doplnit text o komentář specifik instalací 

systému Olib v jednotlivých knihovnách. Další možnosti rozvíjení tématu vyplývají z otázek, které 

jsem ve svém posudku uvedla. Jejich uvedení není rozhodně argumentem o nedostatcích práce, ale 

důkazem o tom, že text je natolik kvalitní a inspirativní, že otevírá prostor k další diskusi. 

Doporučuji práci hodnotit jako výbornou. 

Radka Římanová, v.r '~ / 
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