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Hodnocení 

Rigorózní práce mgr. Veroniky Žvátorové navazuje na předchozí práci diplomovou, která 
byla úspěšně obhájena na ÚISK v září 2007. Jde o podstatné rozšíření a aktualizaci předchozí 
verze práce. Je věnována celosvětově diskutovanému tématu budování a rozvoji univerzitních 
(institucionálních) repozitářů a volnému zpřístupňování informací z nich. Obsah práce je 
vymezen regionem skandinávských zemí, protože autorka měla možnost pobýt v jarním 
semestru 2007 v Dánsku v rámci programu ERASMUS. Analýza skandinávských repozitářů 
tak mohla být částečně realizována přímo na půdě vybraných univerzit v této zemi. 

Výsledná podoba práce zcela naplňuje požadavky na rigorózní práce z mnoha hledisek. Je 
výsledkem velkého zájmu autorky o vymezenou oblast a značného úsilí, které musela do 
zpracování vložit. Autorka provedla kvalitní bibliografickou a informační přípravu, o čemž 
vypovídá, mimo jiné, i rozšířený závěrečný seznam použité literatury čítající 77 titulů 

zejména aktuální literatury a jiných internetových zdrojů (chybí snad jen záznam autorčiny 
předchozí diplomové práce). Jeho prezentace na s. 115-126 je na pěkné úrovni. Způsob 
citování pramenů v celé práci je bezproblémový, dodržen je mezinárodní standard. Studium 
a vyhodnocení zjištěných materiálů, především zahraniční provenience, stejně jako analýzu 
vybraných systémů repozitářů autorka zvládala s velkým přehledem. Potvrzuji a oceňuji velké 
zaujetí, zcela samostatný a tvůrčí přístup při zpracování práce. 

Hlavní text rigorózní práce je uspořádán do 5 základních kapitol, přičemž poslední je 
věnována závěru. Oceňuji autorčinu schopnost postupovat systematicky při prezentaci dílčích 
otázek, uplatňování vlastních názorů na problémy i schopnost srovnávat a vyhodnocovat 
informace a formulovat celkové závěry. 

Kapitola první je vhodně sestaveným úvodem, představeny jsou důvody budování 
a provozování univerzitních repozitářů. Autorka též předkládá pracovní definice podstatných 
termínů ze sledované oblasti. Kvalitní a uspořádaný obsah mají také kapitoly 2 a 3. Autorka 
s přehledem představuje základní charakteristiky digitálních archivů či repozitářů, vhodně těží 
z publikované literatury (například novější monografie autora Jonese). 

Kapitola čtvrtá patří k jádru práce, autorka představuje výsledek pečlivě provedené analýzy 
vybraných repozitářů v 5 skandinávských zemích. V rigorózní práci byla aktualizována data 
a přibyly analýzy dalších repozitářů. Oceňuji přesné charakteristiky celkového stavu 
repozitářů i velmi podrobný popis a zhodnocení vybraných systémů. Autorka vybrala 
reprezentativní vzorek (z hlediska více parametrů). Celkově je podán zajímavý a pestrý obraz 
rozvoje těchto systémů ve Skandinávii. Texty kapitol vynikají také precizní prací s jazykem, 
jména severských institucí jsou korektně překládána do češtiny. Texty dílčích částí zahrnují 
také funkční obrázky, další jsou v příloze. Autorka na konci podkapitol zařadila dílčí 

hodnocení vybraného systému a v podkapitole 4.6 a 4.7 představuje kvalitní závěrečné 
zhodnocení celé analýzy včetně nastínění budoucího rozvoje. 

Rigorózní práce je po formální, stylistické i gramatické stránce připravena na vynikající 
úrovni. Závěrečná korektura nezachytila drobnou chybu (doporučeno již v textu diplomové 
práce) - nebude tečka za slovem "viz" (na více stranách, zejména v odkazech na obrázky). 



Doporučovala bych, aby rigorózní práce byla ve zkrácené verzi představena české odborné 
veřej nosti (v časopise). 

Závěrem konstatuji, že rigorózní práce mgr. V. Žvátorové splňuje beze zbytku parametry 
kladené na rigorózní práce. Její nosný obsah je představen velmi kultivovaným způsobem. 
Práci doporučuji k obhajobě jako celek. 

E.Bratková, v.r. 


