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Posudek vedoucí ho bakala ř ske  přa ce 

STEINER, Ludvík. Praxe přidělování DOI u českých vydavatelů vědeckých časopisů. Praha: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav infořmačních studií a knihovnictví, 2021. Vedoucí 

bakalářské práce Dr. Mgr. Jan Dvořák. 

 

Práce popisuje perzistentní identifikátory Digital Object Identifier (DOI, =digitální identifikátor 

objektu) a dokumentuje nedávný rozvoj jejich používání vydavateli českých vědeckých časopisů. 

K obsahu práce 

Práce nejprve představuje identifikátory zdrojů na internetu obecně a poté přechází motivaci pro 

zavádění identifikátorů perzistentních a k popisu pěti nejdůležitějších z nich. Autor zde vychází 

z relevantních zdrojů, které však zároveň ověřuje dotazy u provozovatelů těchto služeb. 

V případě systému PURL dokonce podnikl úvodní experimentální průzkum. Do Přílohy 1 umístil 

výtah z nezávislého posouzení systémů perzistentních identifikátorů z literatury. 

Popisu systému je DOI posléze věnována celá třetí kapitola. Autor rovněž provedl srovnání 

základního metadatového schématu (DOI Kernel Metadata) s normou ISO 26324 (v Příloze 4). 

Dále popisuje jednotlivé funkcionality a vlastnosti systému DOI. Je dokumentován jeho vztah 

k systému Handle. Tato část je zpracována vyváženě s využitím relevantních zdrojů. 

Čtvrtá kapitola popisuje registrační agentury, přičemž největší důraz je kladen na agentury 

Crossref, mEDRA a DataCite, které jsou významné pro oblast vědecké komunikace. 

Nejzevrubněji je popsána agentura Crossref, je zdokumentován její historický vývoj, její služby a 

nástroje, které agentura nabízí. Detaily byly kvůli svému rozsahu umístěny do příloh. Rovněž 

agentury mEDRA a DataCite byly podrobeny obdobnému zkoumání, v jehož rámci autor řadu 

aspektů ověřuje dotazy na registrační agentury. Práce dále jen stručně popisuje národní 

registrační agentury v regionu východní Asie, kde dochází k bouřlivému vývoji, který však zatím 

nemá vliv na situaci v ČR. Rovněž jsou stručně představeny agentury OP (Office of Publication 

of the European Union) a EIDR (Entertainment IDentifier Registry), byť nemají vztah k oblasti 

vědecké komunikace. Jako velmi cenný se jeví oddíl 4.6 („Spolupráce registračních agentur“), 

který popisuje společné služby a iniciativy směrem ke sdílení metadatového obsahu. I zde jsou 

zdroje doplňované řadou dodatečně zjištěných informací z komunikace s pracovníky těchto 

agentur. 

V páté kapitole se práce zabývá problematikou organizačního uspořádání registrace DOI 

v rámci vydavatelského workflow českých vědeckých časopisů. Popisuje pozici velkých 

zahraničních vydavatelů i používané redakční systémy. 

Praktická část práce si vytyčuje celkem 17 výzkumných otázek, z nichž některé jsou velmi 

detailní, některé spíše rámcové. Postupuje metodou kvantitativní analýzy nad metadaty článků 

z časopisů z let 2016–2018 vykázaných v Informačním systému výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, kde autor k publikacím s DOI doplnil metadata z Crossref a provedl 

vyhodnocení jednak na úrovni článků, jednak na úrovni časopisů. 
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Na úrovni článků jde o analýzu používaných způsobů konstrukce sufixů DOI a kontrolu 

správnosti metadat a též vyhodnocení zpoždění, s jakým jsou metadata deponována oproti datu 

publikace. Na úrovni časopisů pak o charakterizaci jejich nástrojů a organizačního uspořádání a 

též o postižení změn registrační agentury. Jsou poskytnuty odpovědi na všechny výzkumné 

otázky, typicky ilustrované pomocí grafů. Je prováděna segmentace časopisů i vydavatelů na 

velké, střední a malé, takže lze provádět relevantní porovnávání. 

Závěr práce vhodně shrnuje nejdůležitější poznatky zejména z praktické části práce. 

Významným vedlejším efektem této bakalářské práce je upozornění na nalezené nedostatky 

v registrovaných metadatech a následná oprava řady těchto nedostatků. Šlo o nesmírně 

náročnou činnost, která zahrnovala i širokou komunikaci s redakcemi vědeckých časopisů a 

registrátory DOI. Přeneseně pak práce přispěla i ke všeobecnému zvýšení povědomí o systému 

DOI a různých aspektech kvality v rámci redakcí vědeckých časopisů v ČR. 

Ke zpracování práce 

Práce je celkově psána odborným stylem, byť slohová úroveň textu v některých místech kolísá. 

Rovněž se v práci občas vyskytují gramatické chyby. Rušivě působí ponechaná zvýraznění 

v některých odkazech na literaturu. 

Práce se odkazuje na relevantní literaturu, kterou doplňuje o relevantní zdroje z internetu a 

v některých případech o přímou komunikaci s registračními agenturami DOI, redakcemi, 

registrátory DOI a též dodavateli redakčních systémů. 

Součástí práce jsou rozsáhlé přílohy, které detailně dokumentují některé aspekty rozebírané 

v hlavním textu práce. Rovněž je součástí práce i datová sada, která byla v průběhu výzkumu 

sestavena a která dokumentuje jednotlivé kroky kvantitativní analýzy. Tato sada je opatřena 

dostatečně podrobným popisem a je zpřístupněna v repozitáři Zenodo.1 

Ke spolupráci s autorem práce 

Autor přistupoval ke své práci zodpovědně. Sjednaných konzultací využíval k řešení v dané 

době nejurgentnějších otázek. Většinu sdělených připomínek zapracoval. Celkově hodnotím 

spolupráci jako dobrou. 

K výsledkům nástrojů pro detekci pokusů o plagiátorství 

Systém Turnitin nalezl jen útržkovité shody, u kterých práce vždy uvádí pramen. Většina shod se 

koncentruje v seznamu literatury či na internetové zdroje, kde však je jejich výskyt přirozený. 

Systém Theses.cz shodu s popisem služeb Crossref, které jsou však v práci správně 

ozdrojovány, a dále shody v seznamu literatury. Obojí je nerelevantní. 

Nástroje tak nenalezly žádné pokusy o plagiátorství. 

 

 

1 DOI 10.5281/zenodo.4739127  

https://doi.org/10.5281/zenodo.4739127
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Celkové zhodnocení 

Aspekt 

kvalifikační práce 

Vysvětlení Možné 

hodnocení 

Hodnocení 

vedoucím 

práce 

metodologie a 

věcné zpracování 

tématu 

Práce je dobře zpracovaná, výklad 

postupuje logicky. Některé příliš 

podrobné výzkumné otázky by bylo 

vhodnější seskupit do rámcovějších. 

0-40 bodů 38 bodů 

přínos a novost 

práce 

Téma DOI v kontextu vydavatelů 

českých vědeckých časopisů je 

zpracováno poprvé. Významný je i 

mimoakademický přínos vyplývající 

z upozornění redakcí na zjištěné 

nedostatky, z nichž značná část byla 

opravena. 

0-20 bodů 20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Citování je korektní, práce využívá 

relevantní zdroje. 

0-20 bodů 20 bodů 

slohové zpracování Práce je obecně psána odborným 

stylem, některé formulace by však 

bylo možné volit tak, aby bylo 

dosaženo vyšší srozumitelnosti. Žlutá 

zvýraznění v některých odkazech na 

literaturu patrně zůstala z pracovních 

verzí textu.  

0-15 bodů 6 bodů 

gramatika textu Občasné gramatické chyby. 0-5 bodů 3 body 

CELKEM 0-100 bodů 87 bodů 

  

Práci považuji za zdařilou, svým významem i rozsahem významně převyšující obvyklý standard 

bakalářských prací. Navrhuji známku výborně (1). 

 

 

 

______________________________________ 

Jan Dvořák 

ÚISK FF UK 
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