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Cíl práce [dle SIS]:
Cílem bakalářské práce je zmapovat způsob přiřazování Digital Object Identifier (DOI) u
českých vědeckých časopisů.
Hodnocení práce:
Předloženou bakalářskou práci považuji celkově za výbornou. Odpovídá svým rozsahem i
kvalitou zpracovaného výzkumu spíše práci diplomové.

Aspekt kv. práce
Metodologie a věcné
zpracování tématu

Vysvětlení

Možné bodové
hodnocení
40 bodů (ze 40
možných)

V teoretické části nás práce poměrně do hloubky seznamuje s fenoménem digitálních
identifikátorů se zacílením na DOI, registrátory či registrační agentury identifikátoru DOI.
Praktická část představuje detailní sondu do problematiky přidělování DOI v rámci českých
vědeckých časopisů, použití redakčních systémů a další aspekty přidělování DOI pro české
vědecké časopisy.
V teoretické části si velmi cením opravdu pečlivé rešerše mnoha zahraničních zdrojů,
z nichž autor čerpal a podal poměrně komplexní obraz tohoto tématu. Pro zjištění
potřebných informací autor též velmi často komunikoval s osobnostmi působícími v této
oblasti, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Velmi zajímavé jsou mj. kapitoly týkající se
registračních agentur v regionu východní Asie.
V praktické části autor představuje výzkumné otázky, na něž se poté pomocí různých
kvantitativních metod práce s daty snaží odpovědět. Autor veškerá data, která v práci
analyzuje zpřístupnil v repozitáři Zenodo a jsou tak k dispozici pro další analýzy či replikaci
daného výzkumu.
Práce přesahuje požadavky kladené na bakalářskou práci. V tomto bodě hodnotím práci
maximálním počtem bodů.
Přínos

20 bodů (z 20
možných)

Práce je jak v části teoretické, tak i svými výsledky výzkumnými velmi přínosná.
Citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

20 bodů (z 20
možných)

Autor velmi pečlivě cituje a jak je uvedeno výše, k napsání práce bylo použito značné
množství zahraničních zdrojů.
Slohové zpracování

5 bodů (z 15 bodů)

Jediné, co je možné práci vytknout, je formální, slohové a gramatické zpracování. V práci se
vyskytuje značné množství syntaktických a gramatických chyb. Často chybí větná
interpunkce. Na mnoha místech zůstala některá slova žlutě zvýrazněna. Předpokládám, že to
není záměr, ale stalo se to možná spíše ve spěchu při finálních úpravách rozsáhlé práce.
Práce je jinak psána čtivě a srozumitelně.
Gramatika textu

3 body (z 5 možných)

Viz předchozí bod
CELKEM

88 bodů (ze 100
možných)

Přes výše vyslovená pochybení zejména v oblasti formální úpravy předloženou bakalářskou
práci doporučuji bez výhrad k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. Doporučuji po
konzultaci s vedoucím práce některé kapitoly v souhrnu publikovat či prezentovat na
odborných konferencích.
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

