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Cíl práce: 
Cílem práce je specifikace bibliografického záznamu pro vysokoškolské práce (dále jen 
VŠKP). Studentka zpracuje zásady záznamu podle AACR2 a provede specifikaci polí ve 
formátu MARC 21. Součástí práce je vypracování dostupnosti záznamu Vš prací v katalozích 
vybraných českých Vš knihoven. 

Poznámka k názvu: nerozumím vazbě "nároky na zpracování ... ajeho dostupnosti". 

Shoda se zadáním bakalářského úkolu: 
Práce je zhotovena v plné shodě se zadaným úkolem. 

Struktura práce: 
Práce je členěna logicky. Autorka zmiňuje definice VŠKP, dále rozebírá metodiku 
katalogizačního zpracování těchto prací a na závěr analyzuje vybrané katalogy VŠ knihoven a 
dostupnost VŠKP v nich. 

Volba informačních zdrojů: 
Informační zdroje jsou zvoleny adekvátně k tématu a rozsahu práce. 

Stylistická úroveň práce: 
Stylisticky je práce na dobré úrovni, práce se hezky čte. 

Formální úprava práce: 
Formálně je práce též zdařile upravena. 

Hodnocení práce: 
Bakalářská práce je celkově zhotovena dobře. Ovšem na základě níže uvedených nedostatků, 
nemohu práci hodnotit jako výbornou. 

Faktické připomínky k obsahu: 
s. 11 - není uvedeno, že VŠKP jsou dle AACR chápány jako práce nepublikované čili 
rukopisy. Kvalifikační práce nejsou v AACR řešeny samostatně a není je možno ani řešit jako 
"knihy". Vše je na správnou míru uvedeno až na s. 13, kde se studentka věnuje polím formátu 
MARC 21. Na s. 11 v "Oblasti údajů o názvu a odpovědnosti" zcela chybí obecné označení 
druhu dokumentu ,,[rukopis]". Vzhledem k tomu, že jsou to práce nepublikované, je lepší 
uvést místo "Oblasti nakladatelských údajů" spíše "Oblast výroby", jak je v AACR uvedeno. 
Dle novější aktualizace dokonce není nutné uvádět ani oblast výroby, ale dle české metodiky 
je to obvyklé. Na s. 12 ve vzoru záznamu zcela chybí záhlaví. Na s. 21 je chybně uveden 
autoritní tvar jména "Národní knihovna České republiky" v poli 610, na s. 23 je chybně 
uveden autoritní tvar jména "Pálka, Peter", na téže straně autoritní tvar jména" ' stav 
informačních studií a knihovnictví. Vzhledem k tomu, že bakalářskou práci chápu jako práci 
katalogizační, výše uvedené chyby považuji za hrubky. 



Na s. 9 je uvedeno, že studentka provedla průzkum ve vybraných VŠ knihovnách, na základě 
něhož vypracovala část třetí. V přílohách mi chybí dotazník k tomuto průzkumu. Při čtení 
části třetí lze totiž jen odhadovat, které informace jsou převzaty z průzkumu a které jsou 
nasbírány jinak. V textu chybí použité zdroje. 

K obhajobě: 
Zdvořile žádám studentku Nikolu Mikešovou, aby se vyjádřila k výše uvedeným výtkám. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě 

PhDr. Barbora Drobíkov'á 


