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   Diplomová práce Karolíny Dědičové přibližuje dějiny retrospektivní bibliografie starých 

českých tisků Knihopis od počátků až do současné formy online prezentace. Autorka kombinuje 

metodu kompilace stávající sekundární literatury týkající se tématu s pramenným výzkumem 

archivních dokumentů uložených v Archivu Národní knihovny. Dědičová zkoumá metodiku 

popisu starých tisků pro potřeby knihopisné evidence, její pozitivní i negativní stránky a také 

její dobovou podmíněnost. Jádrem práce je zhodnocení prezentace Knihopisu v online 

prostředí, kterému předchází přehled všech aktivit a odborných počinů souvisejících s jeho 

digitalizací, které na sebe vždy nenavazovaly, a nepředstavovaly tak vývojové etapy cesty 

k současné podobě knihopisné databáze dostupné ve webovém prostředí.  

   Analýza současných forem zpřístupnění Knihopisu českých a slovenských tisků však 

v diplomové práci nevisí ve vakuu. Dědičová zohledňuje také další existující soupisy české 

retrospektivní bibliografie, ať už se jedná o soupisy z větší části (Bibliografie cizojazyčných 

bohemikálních tisků) či z menší části (Bibliografie 19. století) zpřístupněné v online 

prostředí, či soupisy, které nebyly publikovány ani tiskem (Bibliografie úředních tisků). 

Srovnání s dalšími retrospektivně-bibliografickými soupisy je nezbytná, jak ukazuje hodnocení 

poslední fáze online zpřístupnění knihopisných záznamů ve webovém portálu Knihověda.cz, 

jehož vyhledávací rozhraní umožňuje současnou rešerši Knihopisu i Bibliografie cizojazyčných 

bohemikálních tisků.  

   Projektu Knihověda.cz a především jeho databázi české retrospektivní bibliografie, která 

sjednocením jazykově českých i cizojazyčných bohemik pod jednou střechou splácí letitý dluh 

všech bibliografických počinům vůči badatelům a jejich potřebám, věnuje diplomantka zvláštní 

pozornost. 

   Dědičová metodicky precizním a vyčerpávajícím způsobem hodnotí zpřístupnění Knihopisu 

ve webovém rešeršním rozhraní Knihověda.cz především prizmatem user experience, tedy 

z hlediska přívětivosti rešeršní masky k uživateli i formy zpřístupnění vyhledaných výsledků. 

V úvodu k hodnocení uvádí Dědičová stávající požadavky na tento typ portálů podle relevantní 

zahraniční literatury a následně hodnotí stupeň, jakým je naplňuje portál Knihověda.cz. Pro 



potřeby objektivního hodnocení srovnává český portál s dvěma zahraničními webovými 

retrospektivními bibliografickými databázemi s analogickým posláním, tj. s databází VD17 

(Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 

17. Jahrhunderts - stručně hodnotí také komplementární databáze VD16 a VD18) a s databází 

USTC (The Universal Short Title Catalogue). Autorka posuzuje fundovaně, a především 

komplexně řešení a funkcionalitu všech tří portálů, včetně jejich kompatibility s požadavky 

uživatelů se specifickými potřebami.  

   Práce je koncepčně i metodologicky bez chyby a až na některé poklesky proti stylistice je 

psána čtivou formou bez gramatických prohřešků. 

   Z výše uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci Karolíny Dědičové k obhajobě 

a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

   V Praze 16. 1. 2022, 

       PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 

 

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) 

  

Bakalářské práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

35/40 bodů 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 17/20 bodů 



citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

17/20  bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, 

odborný styl vyjadřování; rozsah práce 

10/15 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, 

hrubky, čárky ve větách apod. 

3/5 bodů 

 
    

CELKEM 
 

82/100 bodů 

 


