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Předložená

souboru

diplomová práce se zabývá aktuální problematikou aplikace národního
autorit ve specializovaných institucích.

řízeného

věcných

Diplomová práce je rozdělena
celkú:

(kromě

úvodu a

závěru)

do

pěti

dále

členěných

organicky

uspořádaných

-

první část přibližuje systematické a
obsahové analýzy;

-

je zaměřena na problematiku selekčních jazykú, především pak předmětových
jazykl\ přičemž hlavní pozornost je věnována deskriptorovým selekčním
jazykl'tm a tezaurl'tm;
druhá

předmětové pořádání

informací a také metodu

část

selekčních

-

další část se věnuje národním autoritám a zejména Souboru národních věcných autorit,
zabývá se jeho funkcí a významem pro uživatele, nastiI'íuje možnosti vyhledávání spojené
s tímto souborem, charakterizuje úlohu Mezinárodního desetinného třídění a skupiny
Konspektu;
předposlední část

je věnována charakteristice KnihovnyVojenského historického ústavu a
procesu věcného zpracování v této knihovně, jeho dřívějšímu i současnému stavu a
významu aplikace národního autoritního souboru pro tuto knihovnu;
poslední část analyzuje jednotlivé otázky a problémy vyplývající z aplikace Souboru
národních věcných autorit v Knihovně Vojenského historického ústavu i ve
special izovaných institucích obecně a obsahuje praktická řešení konkrétních probléml't
Po formální stránce je práce zpracována standardně, odpovídá požadavkúm na ni kladeným.
Text práce je efektivně doplněn vysvětlujícími poznámkami pod čarou a sérií obrázkl't a
tabulek, jejichž seznam je uveden spolu se seznamem použitých zdrojú na konci práce.
K textu, jehož rozsah spliíuje podmínky dané Studijním a zkušebním řádem FF UK (96 stran),
je připojeno také 8 příloh o 75 stranách a CD-ROM s elektronickou verzí této práce.
Jazykové nedostatky, zejména stylistické, případně rúzná přehlédnutí, se v práci vyskytují
velmi zřídka.
Pokud jde o Zpllsob a úrovell práce s informačními zdroji, diplomantka vycházela
z publikovaných i nepublikovaných klasických dokumentll i online zdrojú. Z práce je patrné,
že neméně dúležitým zdrojem informací byly vlastní zkušenosti z praxe a možnost konzultace
s odborníky z oboru.
Citáty a parafráze jsou v textu řádně vyznačeny, formální náležitosti uváděných odkaZl! na
použitou literaturu jsou splněny.

Použité informační zdroje jsou citovány v souladu s platnými normami ČSN ISO 690 a ČSN
ISO 690-2. Z uvedené normy vychází také zvolená citační metoda - citování pomocí prvního
údaje záznamu a data vydání (tzv. Harvardský systém).
Z věcného hlediska jde o náročné téma, které svým rozsahem a zaměřením vyžaduje nejen
teoretické znalosti v oblasti věcných selekčních jazyků předmětových i systematických, ale i
praktické zkušenosti získané při konkrétní indexaci dokumentl!. Výsledná práce přispívá
k harmonizaci a standardizaci v oblasti věcných selekčních jazyků v sémantické doméně
vojenství a souvisejících oborů.
V této souvislosti je však nutno poukázat na fakt, že se autorka omezila především na tradiční
postupy a metody, zatímco současné trendy, např. role autoritních souborů v oblasti
bibliografické a autoritní kontroly, jejich význam při tvorbě ontologií jako základního
předpokladu pro podporu sémantického webu, kterých si je autorka dobře vědoma, jsou v
práci zmíněny pouze okrajově.
Přes

uvedený nedostatek je tato práce velmi kvalitní. Autorka prokázala schopnost kriticky
analyzovat jednotlivé problematické okruhy, interpretovat dosažené výsledky, a co je zvláště
dúležité, dokázala z nich vyvodit konkrétní závěry a navrhnout praktická řešení, která mohou
být reálně využita při tvorbě univerzálního souboru věcných autorit a jeho aplikaci v
institucích se specializovanými fondy.

Práce svým obsahem a zpracováním splňuje požadavky zadání, proto ji doporučuji k
obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu navrhuji hodnotit stupněm "výborně".
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