
.' 

Posudek oponenta rigorózní práce 

Vyhledávání informací v oborových databázích s přihlédnutím k praxi na České zemědělské 
univerzitě v Praze 

Rigorózantka: 
Oponent rigorózní práce: 
Návrh: 

Mgr. Lenka Pešková, DiS 
PhDr. Richard Papík, Ph.D., Úl SK FF UK 
doporučuji k úspěšné obhajobě 

Struktura práce/obsahové záležitosti: 

Lenka Pešková zpracovala téma přehledným a velmi vypovídajícím způsobem. 
Téma, které bylo v rigorózní práci zpracováno, má 2 základní tematické části /logické 
oddíly, jinak formálně je práce v rozsahu 6 kapitol a 3 komplementární přílohy. 

První tři kapitoly jsou obecnější, zabývaj í se teorií kolem rešeršních systémů, a proto 
oceI'luji velké množství rogorózantkou prostudované literatury ukazující komplexně problém 
rešeršních činností s důrazem zejména na bibliografické báze dat. Ty jsou pak v druhé 
tematické části také zkoumány ve vztahu ke zdrojům používaným na ČZU. Autorka se zabývá 
všemi aspekty vyhledávacího procesu od informačních potřeb přes uživatelská rozhraní a 
modely vyhledávání až po získání relevantních dokumentů. Není prakticky vynechána nějak 
podstatná část rešeršního procesu. 

Práci považuji za velmi kvalitně zpracovanou a v zásadě není důvodji nic zásadního 
vytýkat. Možná v některých případech je zbytečně věnováno příliš mnoho času a prostoru 
popisu vyhledávacích mechanismů ve vztahu ke konkrétním systémLlm, i když řada věcí se 
přesunula účelně do Přílohy 1 a 2. Ale akceptuji toto pojetí v práci rigorózantky a nepovažuji 
to za chybu, spíše jen za otázku jejího pojetí. Stejně tak respektuji používanou terminologii, 
byť někde není až tak v praxi používána ze strany rešeršérů s profesionálními zkušenostmi. Je 
to věc subjektivního výkladu, nesměřuje to k výtce. 

Oceňuji průzkum mezi uživateli, a přestože není vzorek respondentů nijak rozsáhlý, 
není ani zanedbatelný, s výsledky se dalo pracovat. Zpracování do tabulek a grafů je funkční a 
přehledné. 

Připomínku námětovou mám k potenciální možnosti rozebírání uživatelského 
rozhraní, kdy autorka mohla jistě aspoň zmínit, když už ne rozebírat, a analyzovat rozhraní s 
využitím některých řad normy ISO 9241, které korespondují s procesem vyhledávání 
koncovými uživateli. Nutné to není, ale pak by analýza rozhraní byla preciznější a 
odkazovala by na mezinárodně respektovanou normu, s níž by tvůrci rešeršních systémů i 
posuzovatelé těchto systémů měli pracovat. Aspoň tedy tato námětová poznámka. 

Výběr informačních pramenů: 

bez výhrad, reprezentativní k tématu 

Stylistická a gramatická úroveň práce: 



bez výhrad, výborná 

Formální a grafická úprava práce: 

výborná, typografie pak je velmi čitelná, grafy, tabulky, schémata napomáhají efektivní 
čitelnosti a čtivosti obecně - velmi oceňuji 

Doplňující otázky/shrnu.iící připomínky pro obha.iobu: 

Jak vidíte trendy vyhledávání v bázích dat? 
Kam se posouvá role rešeršéra v současné době díky stále přátelštějším uživatelským 
rozhraním? 

Závěr: Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 21.11 . 2009 Richard Papík, v.r. 


