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Cil práce: .. 
Cilem ~e je popsat II zhodnotit aplikaci Souboru národnich věcných Rlttorit v Knihovně . 
Vojenského historickéh{FíÍstaw·(dálej.~ vml). . '" 

Slloda se· ~adáaiJD:4ipJoín.véŘ. *k.I.~ 
Práce je 2hotoveaa ~la ~soUladu se ~m diplomoVým úk&lem. 

Struktura pric~: -
Práce. je. tilen_logltky. Autorka ~.ujeteoretickyntvYkladent ptOblematiky selekčmch 
jazym V dalšich kap:i!oláe-h nav:azuje již konlritním p~ištů'l situaeó knihovny v.frq. 
V kapitole páté a 'šestépodtoW ~proces ap~e souboru ,národních vě:cnýcb 
autorii do praxe knihovny. . . 

. ' 
. < 

Volba i_fonluKBidt.drojů: . 
Informační zdroje Jsoa zvoleny ~~ _.u ~eaj$Óú etitoVMY SJ'o2;untitelnýnt . 
způsobem dle normy ISO 690. . 

StylistIcká tír&vei práte: ,> 

Práce je nap.sánah~zkýmjazykem, dQWe se čte. Autorka se vyvarovala.mytečAýcb pteklepu 11 

hrubek. 

Fonruílrti úprava priee= 
)'ortnálně je prác-e dobře upravena Autocká vymvt tllo:ožstvitabulek k lepŠI Qt'ientat:i ve 
výkladu temuru. ' 

Hodnoemá práce: . . 
Bc. Veronika Jtmkůsi pf:edSe.vztll. v 4ijl~vé pric'i poměrně n~ Úlé;O'l. ato popsat < 

proble~lnJ .l~ vehnispe-cial~,tezaum v knikoYJli vmJ. Te,nto tezaurus navíc ~ 
neni samQstatným na mc nenavaiujicím objektem,je tp te.zaurus~ ktetý je zcela promyšleně 
integrov~do Souborunárodníeb věcnýchautoňt vytvářený v Národní knihovněČ~ 
republiky. ~tenát má takmožoosi sledovat veln:}i syimavý odborný" pr~e$ ~ tv()rbu 
specializovaného tezauru ajebo int~graci $) velkého v podstatě univ~ho sollboru 
věcných autorit ' 

Přednosti tUploDItJvé.,me: 
Autorka výborně popUqie cely proces tvorby Ťezanm. Tento te-:ribybyl'o momé doponlCit 
studentům našeho' oborn~ protoŽe ~Imi přesněpopi.suje vHkeré sloŽí;)O$fÍ tvorby tezauru. 
problémy s Hm související. Pokudodlil4~~ ,00 o'bofU'VojensM.kteréhO s. te;zaurus,týká, 
stává $tl text $kvě1Y- ·prakiidjn. prtivodee$ tv{)tby te~vůbec. Je zde prakticky hezky 
ukázáno, že to, co teoreti'Cké texty O teZáUr~dlpodáv8jí~ seikutečně v prui takěděje .. Jde o 
probiematiku de,tailaoSti fermin~ 'bi'méhO', verws odbomého j!uy~ vicejazyt,né ekvivalenty. 
problematika hiemrchicktt:1l tl oBociavtmých vazeb.. V oblasti 'VojemM sesetká;váme 



s 'problémy etickými .. Text také velmi h(fZky ukazqje prob:.emankuz~leněni takto odborně - . 
vyhraněného tezauruoojakéhosi ooiyeJ"Zá1ttiho zas'(fe,šujíciho soubu1"'Q věcnýdl autorit Chápu· 
toto úsiU jako velmi ojedinělé: v.rámciČeské republiky;, ,ovšeiJl hodnonásleoováni. Vzhledem 
k pr~i. kterou Bc, l:anků vykonlvá v tétoknmovně a kúroVDÍ ,pníee he konstatovat, že st7 . . 
stála odbornici v této oblasti. . ( 

I ' 

Nedostatky tUplomové práce! , 
Jak 'z výše uvedeného vyplývá, úroveň diplomoVé pnke je opravdu vyniktYícf. Co by bylo 
mOŽ1lé vYtknout. je snad zbytečná šíře úv-Odmdl kapitol~ kde amorka komp~e inť~e 
z učebIŮc atelrtů ~ývtýícicb seteoní selekčnicl1jazyků. Vtaktospecmcképnkinavelmi ' 
vysoké úrovni, jsou tyto teoretické ~adyv podstatě zbytečné. Nelzeptedpoklád~,že tuto 
práci budou číst naprostí laici Autorka. se proto ke $Iě!tjllim kapitolám~ dostává l1JŽ cca 
na straně 1řicáté~ ~ožjepro ~n#e '4tiav_. Nelze to všt4.k ch,ápa,t jUko vetkou chyhu, 
v diplomovém úkolu byly"tytoJeoceticlcé ZliIdady zadááy. Je tosplie můj subjektiVní ,pohled 
oponentky. Pmvděpodobněbych to takto 'podrobněřté-vyžaOOvala. ' 

A ráda byeh si na tomto místě dovo1i1ama1ou_pozn~, kterou nelze b,átjako výtku. Ovšem 
jako čteDářku mělo velmi pobavilo. Na s. 14,autorka: podi.vávýkl8d týbglcí sepoožití 
běžného vs. odbomehojazyka y,~ lako,piikW ptoblémeti'Ckélm tennfnu překládá 
termín uvýb:uěíný~jt1kožtó 0~'OCnt v~~ '~\'ý~i.y" j.otto w ... žívaný termín II 
polemizuje o vhodnosti využiti~bo~hwn,vaútoritDim he'sle, Nakonec konstatuje 
numQst využiti termínu ,."ÝbwmI1Ý~ jako& pi-efcCtFOvmlé:kOa ~~V.fbUimý' jakožto pdbz.ovélm 
termínu s .vysvětlením, že i neo~ .mVateI ~re..e~ dokumetl-ty. Nebyl~o; bylépŠí •. 
aby laici žá<blé.4.oktÍmentytýk~í $evf~n.~Uli1i lltO~' nalézt? :-). Sati'Iolfejměse 
přiklániin k uvedenému t~~.ní; ovit.Htje to,~ y*lmi povedený-pflJdad. '-

Otázky k _ldlaj_Jti: 
Zdvořile žádám Bc. Veroniku J~aby v rámci' obh~oby své práce zodpověděla následujicí 
otázku: . - . 
Jakýl11 zptisobem je zajištěna a plánováiuJ.re~a aktmdiztlee "ytv3tmých hesel Z oblasti 
vojenskélůstorie v nbnci c.e:lé,ho $OUboru *otJni~h věctlý~h autorit? Běžnou pfwdjsou 3 
rOky až S let, po nichžJl~ledqJe tevw péUtivállýéBterminti, revize .m1ožeitýdl 'kandidátů a ' 
následná aktualizace t~zaura Jak je to viakplDVaoo v ~o přip,adě" kdyj~ tezaurus 
:včlea~njako nedfiná souiást souboru národnicHvěcnýchautorifl . 

PředložeJl6u diplomoVou práci doporučqji bez vf"- k Qbhttbbě a hodnof.ímji jako 
výbomou.' . 


