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Téma rigorózní práce považuji za aktuální a velmi prospěšné. Je otázkou, zda název 

práce neměl být poněkud úžeji stanoven. Avšak vzhledem k absenci řešení témat k informační 

podpoře geografie, považuji zvolený název za vhodný a šíři obsahového záměru za účelnou, i 

když velmi značnou. Cíle práce jsou vhodně orientovány na průzkum geografických 

dokumentů, do oblasti informační podpory při studiu a výzkumu i ke srovnání úrovně zdrojů. 

Zvolenou metodiku řešení považuji za relevantní. Dosažené výsledky řešení nejsou explicitně 

uvedeny, ale lze je vyčíst (dílčí části práce, závěr). 

Analýza informačních zdrojů pro obor geografie je důsledná, pečlivá a metoda" de 

visu" se v práci rozumí i v přeneseném smyslu při popisu informačních zdrojů pro oblast 

geografie na základě jejich přímého rozboru. Analýza je systematická (formální i obsahová) 

zahrnující popis zdrojů, historii, způsob vyhledávání informací a jejich zpřístupňování. 

Přístup autorky prokazuje velkou invenci, praktické zkušenosti v oboru i systematičnost se 

kterou řeší též otázky úzce i šířeji související ( historický vývoj, členění oboru, definice, 

terminologii, geografické názvosloví, ... ). Považuji za správné, že jednotlivé části práce 

obsahují (v různé míře, hloubce) dílčí hodnocení a doporučení. Samozřejmě se mohou 

vynořit vždy další otázky a problémy, např. u konkrétních zdrojů kjejich věrohodnosti, 

zejména však jejich přesnosti a aktuálnosti. Rigorózní práce předkládá komplexní 

(samozřejmě, že ne kompletní) přehled o geografických informačních pramenech. 

Autorka se zabývá tématem z hlediska knihovnického a informačního, respektuje 

vědecký přístup, práce odráží praktické potřeby a při myká se k činnosti Geografické knihovny 

PřF Univerzity Karlovy v Praze. Významná orientace pozornosti na elektronické zdroje je 

logická a pochopitelná, odpovídá nejen vývojovým trendům, ale již i současné realitě. 
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Souhlasím s uváděným problémem předpřípravy a adresného šíření informací potížemi 

s orientací v množství zdrojů. 

Předkládané dílo se je přes svoji obšírnost sestaveno pečlivě, v zásadě logicky a 

přehledně. Uvádění velkého množství příkladů, ilustrací a seznamů v textu je méně obvyklé, 

ale umožňuje bezprostřední náhled. Značné je množství odkazů, prostudované literatury a 

informačních zdrojů. 

Dílčí formální připomínky k textu: 

- s. 3, abstrakt, poslední odstavec - mělo by být 
- s. 14, 2.odst., 1. ř. 
- s. 19, 5. ř. 

výzkum (a výsledek?) práce 
z praxe 
ukládáním, analýzou a vizualizací 
(zřejmě i aktualizací) 

- s. 20, 15. ř. obsahuje 
- s. 28,1. odst. zdola, 1. ř., i jinde Tematickou 
- s. 33, 1. ř. bylo již zpracované 
- s. 43,2. odst. zdola, l.ř. věcně 

- s. 77, pod rámečkem, 1. ř. provozují 
- s. 98,3. ř. zdola Connect 
- s.1 00, 2. ř. zdola přístrojů 

- s.105, 2. ř. jejich dodavateli 
- s.1 08, poslední ř. vydání 
- s.112, 3. ř. pod obrázkem , není-li 
- s.135, 5. ř. laboratoře 

- s.152, odkazy na literaturu [JÁNSKÝ, 2008], a [KAPLAN, 2005] - má být JANSKÝ 
a oba odkazy nejsou zahrnuty v seznamu literatury 

-s. 158,l.ř. 
- s. 195, 9. ř. zdola a s. 223, 2. ř .. 
- s. 212, 8. ř. 
- s. 216, 3. odst., 2. ř 
- s. 218, 12. ř. 
- s. 221, 8. ř. 
- s. 222, 3. ř. zdola 
- s. 222, 2. ř. zdola 
- s. 248, poslední pramen 

uživateli 
zastřešující organizace 
pokud nastane situace 
ale zapojuje se 
Výhodou elektronických zdrojů 
Krátkou pozornost 
společností 

soutěž 

měl by být uveden na vzdálenějším 
pořadí (podle abecedy) 

Ze zkušeností v činnostech Geografické knihovny zajisté vyplývají odlišnosti 
v požadavcích (i přístupu) různých kategorií uživatelů. Lze uvést jisté srovnání některých 
kategorií (např. jednotlivec - projektový tým nebo student - specialista v oboru, ... )? 
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Jaké je zhodnocení výsledků vyhledávání v elektronických informačních databázích 
v oblasti geografie, jednotlivého uživatele a informačního pracovníka? 

Byla nějaká hlediska (kritéria) pro rozsah záběru práce, resp. jejich částí (jak rozsáhle, 
jak podrobně řešit)? 

V případě budoucího zájmu o tematiku informační podpory v geografii, jaké téma 
(témata) navrhujete ( s nástinem možné metodiky) k řešení? 

Zpracované téma považuji za přínosné pro rozvoj oboru. Práce je využitelná jak pro 
informační pracovníky geografických knihoven (např. nově začínající), tak pro vytvoření 
účelových separátů pro uživatele. Je taktéž inspirující pro náměty dalších témat a aktivit. 

Předloženou rigorózní práci Mgr. et Mgr. Novotné doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 12. listopadu 2008 


