
Posudek vedoucího práce 

 

Bc. Karolína Dědičová, Dějiny Knihopisu českých a slovenských tisků, diplomová práce 

předložená k obhajobě na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha 2022. 

  

Diplomová práce Karolíny Dědičové se snaží zmapovat vytváření národní retrospektivní 

bibliografie Knihopis českých a slovenských tisků od doby jejích předchůdců, tedy díla Josefa 

Dobrovského a Josefa Jungmanna, přes její (terminologií práce) zakladatelskou, pokračovací až 

po digitální fázi. Při zkoumání posledního období se věnuje nejen samotné databázi KPS 

(Knihopis), ale i její integraci do projektu Knihověda.cz a porovnání tohoto portálu s podobnými 

zahraničními databázemi. V rámci porovnání se zaměřuje nejen na obsah databáze a strukturu 

bibliografických záznamů, ale zejména na uživatelské rozhraní (UX, user experience). 

 Po stránce metodologie vychází studentka z kritické srovnávací analýzy samotných 

digitálních databází z hlediska obsahu, struktury záznamu a UX, dále z literatury a také 

z rozhovorů s odborníky, kteří se na vytváření Knihopisu podíleli. Vedle toho prošla v Archivu 

Národní knihovny ČR fond Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší do konce XVIII. 

století a excerpovala relevantní informace; studovala i fond Československá společnost 

knihovědná v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Celek její práce má spíše 

eklektický charakter, ale poznatky o UX a jeho srovnávací vyhodnocení, byť spíše na základní 

úrovni, jsou v českém prostředí zcela nové a zasluhují pozornost autorů portálu. K problematice 

UX a retrospektivních bibliografií využila také literaturu v angličtině, němčině a italštině. 

Práce podrobně představuje institucionální vývoj Knihopisu a charakterizuje s ním 

spojené výstupy, ať už se jedná o tištěné knihy, CD-ROMy nebo online databáze. V některých 

případech se dnes už jedná o „digitální pozůstatky“, takže už jde do jisté míry o mediální 

archeologii. Autorka k jednotlivým výstupům uvádí mnoho podrobností a v potřebné míře 

výstupy také kritizuje. Na této úrovni se nejedná o kritiku koncepční, tu případně přejímá 

z literatury, ale spíše konkrétní. Na některých místech práce je možné najít nepřesné formulace 

(jeden příklad za všechny: „Úředním tiskům byla totiž přisuzována literárně historická 

důležitost.“ s. 13), ale to je při množství a rozmanitosti zpracovaného materiálu do jisté míry 

pochopitelné. 

 O tom, že přínos práce spočívá i v průzkumu archivního materiálu, svědčí například tento 

charakteristický citát z dopisu Františka Horáka Jánu Čaplovičovi z 23. května 1956, který se 

týká materiality tehdy vydávaných knih a nepřímo také reglementační praxe při publikování, ale 

také prestiže bibliografů v Akademii věd: „Převedením knihopisu do ČSAV nabylo toto dílo snad 

v očích některých lidí vědecké pečeti, avšak pokud jde o zajištění jeho vydávání, je situace horší, než 

byla na ministerstvu školství… v ČSAV se bojuje každoročně o povolení edice a papíru s daleko 

silnějšími konkurenty… Víte, že je pořizován ‚jenom‘ knihovníky, to jest lidmi podceňovanými a 

přezíranými…“ (s. 15–16) 

Za vydařené považuji zhodnocení portálu Knihověda.cz z pohledu autorky práce (od 

s. 45). Pokud by bylo samotné hlavním tématem a metodou práce, bylo by třeba využít náročnou 

a nákladnou metodu focus groups. Zvolený způsob je šťastný, protože zohledňuje zásady kritiky 

UX, jak jsou formulovány v zahraniční literatuře. Přitom dojde i na vlastní a původní hodnocení 

koncepčních otázek souvisejících s vytvářením národní retrospektivní bibliografie, např. 

spolupráce institucí, unifikace záznamů, virtuálního sjednocení systémů apod. Také 

charakteristika zahraničních databází (portálů) byla vytvořena podle jednotné metodologie, 

která se zaměřuje na uzlové body UX (uživatel, design, přístupnost). Jejich komparace 



s knihopisnými záznamy v portálu Knihověda.cz přinesla zajímavé dílčí poznatky, jež dosud 

nebyly v českém prostředí pro retrospektivní bibliografie reflektovány. 

 „Možnosti budoucího vývoje Knihopisu“ (s. 61) spatřuje autorka práce celkem správně 

především v potřebě propagace a mezioborové spolupráce. O tom, že práce byla psána 

s potřebným nadhledem, svědčí zařazení zdánlivě nesouvisejících, ale vzhledem k tématu 

relevantních titulů na seznam literatury. 

 

Vzhledem k výše uvedenému práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou velmi 

dobře. 

 

 

V Praze dne 12. ledna 2022 

 

doc. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 

 

 

Aspekt práce  Vysvětlení  Bodové hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky práce, splnění 

zadaného úkolu, využití výzkumných metod apod. 

20 / 40 

přínos  hodnotí se přínos a novost práce pro informační vědu v ČR 15 / 20 

citování, korektnost 

citování, využití inf. zdrojů  

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v textu, 

korektnost citování; hodnotí se využití cizojazyčných pramenů 

15 / 20 

slohové zpracování  hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný styl vyjadřování, 

rozsah práce 

8 / 15 

gramatika textu  hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, čárky ve větách 

apod. 

5 / 5 

 
    

CELKEM  
 

63 / 100 

  

 

Hodnocení bc. a dipl. prací  

Bodový zisk za práci  Hodnocení  

0-50 bodů  Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě  

51-60 bodů  Dobře (3)  

61-80 bodů  Velmi dobře (2)  

81-100 bodů  Výborně (1)  

 


