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Hodnocení 

V Praze, dne 20. 1. 2009 

Diplomová práce Bc. Lenky Bouchalové je věnována tématu, které si autorka sama navrhla. 
Návrh byl dán jejím zaměstnáním, již několik let pracuje v české společnosti Studio fontána. 
Cílem práce byla komplexní analýza a zhodnocení informačních procesů, fondů 

a informačních služeb hudební knihovny netradičního typu (zvukové banky), kterou zmíněná 
společnost provozuje. 

Předložená podoba práce je výsledkem velkého zájmu autorky o danou oblast, násobeného 
získanými praktickými zkušenostmi z daného pracoviště. Diplomantka provedla 
bibliografickou přípravu, jejíž výsledek doložil tezi, že dané téma není v ČR více méně 
pokryto literaturou, v oboru INSK pak literatura není k dispozici žádná. Dokládá to 
i závěrečný seznam použité literatury čítající 27 titulů literatury a jiných zdrojů, který je 
představen na s. 84-86. Úroveň zpracování záznamů je solidní, vyskytují se v nich ale také 
formální chyby Osou vyjmenovány na konci hodnocení). Způsob citování pramenů v celé 
práci je bezproblémový, dodržen je mezinárodní standard. Jádro práce se opírá o výsledky 
podrobné analýzy činností a služeb (především komerční povahy) Hudební knihovny Studia 
Fontány (FML, Fontana Music Library). 

Diplomantka zpracovala téma s časovou rezervou, dílčí otázky konzultovala s vedoucí práce. 
Potvrzuji a oceňuji velké zaujetí, zcela samostatný a tvůrčí přístup při zpracování práce. 
Hlavní text diplomové práce je uspořádán do 6 kapitol, přičemž poslední je věnována závěru. 
Jejich obsah odpovídá zadaným úkolům. Oceňuji autorčinu schopnost postupovat 
systematicky při prezentaci dílčích otázek i schopnost srovnávat a vyhodnocovat informace. 

Kapitola první je vhodným, stručným uvedením do neobvyklého tématu. Navazující druhá 
kapitola definuje termín "zvuková banka" a osvětluje činnost i subjekty jejího okolí. 

Jádrem práce jsou kapitoly třetí a čtvrtá. Kapitola třetí představuje výsledek pečlivě 

provedené analýzy všech podstatných prvků a činností moderního zvukové banky 
s komerčními informačními službami. Diplomantka postupně představila společnost Studia 
Fontána, její vývoj, funkce a principy zahraniční spolupráce. Detailně představila zdroje 
získávaných dat, typy informací a dokumentů (včetně datových formátů zvukových 
dokumentů). Zdařilá a cenná je pasáž představující softwarové zajištění systému FML 
(iTunes), stejně jako popisy jednotlivých procesů (tvorba záznamů partnerů a klientů, tvorba 
informačních fondů, výstupní statistiky a zejména poskytování služeb). Doprovodná schémata 
a obrázky vhodně doplňují text. 

Pozitivní hodnocení zaslouží i text kapitoly čtvrté, ve které autorka rozvádí problematiku 
autorských práv spojených s poskytováním a zejména využívání obsahů klienty zvukové 
banky. Přebírané informace odborníků na autorské právo jsou korektně citovány. 
Diplomantka osvětluje aplikaci autorských práv ve službách FML. Kladně hodnotím zařazení 
všech příloh práce. 



Práce je uzavřena nástinem trendů a perspektiv dalšího rozvoje zvukových bank (kapitola 5) 
a shrnujícím závěrem celé práce. Diplomová práce je po formální, stylistické i gramatické 
stránce připravena na pěkné úrovni. Závěrečná korektura nezachytila jen několik málo 
drobných překlepů a chyb Osou uvedeny na konci hodnocení) 

Doporučovala bych, aby diplomová práce byla ve zkrácené verzi představena české odborné 
veřejnosti v časopise (např. Knihovna Plus), jde o nový typ informačních služeb. 

Závěrem konstatuji, že práce L. Bouchalové splnila zadaný diplomový úkol beze zbytku. 
Diplomantka prokázala schopnost samostatného přístupu ke zpracovávané látce. Práci 
doporučuji k obhajobě jako celek a navrhuji ji klasifikovat jako Výbornou. 

E.Bratková, V.r. 

Překlepy a chyby: 

Text práce 

s. 5 odst. třetí, poslední věta, nejde o hudební dílo, ale hudební nahrávku (nutno sladit 
s pří I. č. 7) 

s. 9 odst. první, hyperlinky nejsou prolinkovány a jejich typ písma je menší než okolní text 

s.25 odst. druhý, věta předposlední, za zkratkou MP3, bude čárka, ne tečka 

Použitá literatura (dle ČSN JSa 690): 

Apple Computer, v pozici místa vydání nemůže být země, ale město, popř. B.m či S.l. 

Bratková, písmena vstupního prvku mají být velká (nesladěno s předchozím záznamem) 

CISAC, záhlaví pro korporaci nebude ve zkratce 

ČSN ISO 15707, v záznamu chybí kurziva (+ problém abecedního zatřídění) 

ČSN ISO 15706, v záznamu chybí kurziva (+ problém abecedního zatřídění); Vydavatel ČSN 
má být ČSNI 

ČSN ISO 10957, v záznamu chybí kurziva (+problém abecedního zatřídění) 

Hurych, písmena vstupního prvku mají být velká 

lntergram (firma), v záznamu chybí korporativní záhlaví, doplněk (firma) bude jeho součástí, 
ne součástí názvu webu (srv. s IFPI) 

OSA, v záznamu chybí korporativní záhlaví (srv. s Intergram) 

ŠEBESTA, před [online] nebude tečka 

V ACKOV Á, v záznamu chybí kurziva 


