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Hodnocení 

Předkládaná rigorózní práce Mgr. Lenky Peškové je věnována otázkám vyhledávání 
informací z vybraných oborových bibliografických databází, které jsou k dispozici uživatelům 
na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU). Práce je z hlediska svého obsahu modifikací 
a také rozšířením předchozí práce diplomové, která byla úspěšně obhájená v červnu 2009 na 
Masarykově univerzitě v Brně. Práce má jak teoretickou část (prezentuje současné světové 
poznání z oblasti rešeršních systémů a rešeršní činnosti), tak část praktickou, ve které autorka 
těží ze své více než dvouleté praxe rešeršérky Studijního a informačního centra ČZU. Měla 
tedy maximální motivaci i podmínky ke zdárnému zpracování vytýčených úkolů. 

Autorka provedla kvalitní bibliografickou přípravu, o čemž vypovídá, mimo jiné, i závěrečný 
seznam použité literatury čítající více než 140 titulů odborné literatury a dalších zdrojů. 
Oceňuji použití řady podstatných zahraničních pramenů k teoretickým otázkám rešeršních 
systémů a rešeršního procesu. Prezentace seznamu na s. 160-173 je připravena na 
profesionální úrovni. Způsob citování pramenů je v celé práci bezproblémový, dodrženy jsou 
beze zbytku mezinárodní technické normy. 

V rámci konzultování rigorózní práce mohu potvrdit, že autorka pracovala s velkým zaujetím, 
uplatňovala zcela samostatný a tvůrčí přístup. Text práce je uspořádán do optimálních 
6 kapitol, přičemž poslední je věnována hodnotícímu závěru. Oceňuji autorčinu schopnost 
postupovat systematicky při prezentaci dílčích teoretických i praktických otázek, uplatňování 
vlastních komentářů a názorů i schopnost srovnávat a vyhodnocovat informace a formulovat 
dílčí i celkové závěry. 

První kapitola je pojata jako úvod do tématu, její text má zároveň povahu podrobného resumé. 

Teoretická část rigorózní práce je zahrnuta v rozsáhlejších kapitolách 2.-3. Druhá kapitola 
(zhruba 35 s. textu) je věnována systematickému výkladu hlavních pojmů prezentujících 
zejména okolí či prostředí rešeršních systémů, jako jsou informační společnost, informační 
exploze, informační potřeby, uživatelé informací aj. Autorka se podrobněji věnuje procesům 
hledání a vyhledávání informací a charakteristice databází a jejich typologii. Je potřeba 

zdůraznit a ocenit, že autorka se opírá zejména o podstatné tituly renomovaných zahraničních 
autorů z této oblasti (Koll, Ingwersen, Wilson, Marchionini aj.). Formulace textu dokládají, že 
autorka se v problematice dobře orientuje, dokáže k probíraným otázkám také uplatňovat 
vlastní názory. K textu této kapitoly bych měla jen dvě poznámky a otázky. Na s. 32-33 
autorka představuje komponenty typického rešeršního systému, jde ale spíše o komponenty 
celkového informačního systému. Citovaný autor Pokorný uvádí přesněji celkovou 
architekturu DIS - rozumějme plnotextového informačního systému. Jen část tohoto 
celkového systému tvoří rešeršní či vyhledávací systém (do něho určitě nepatří například 
lexikální analyzátor, který zpracovává texty nebo záznamy textů pro tvorbu výsledného 
indexu). A jedna doplňková otázka: myslí si autorka skutečně, že trendem doby je 
"transformace původně bibliografických databází na databáze plných textů", jak je uvedeno 
na s. 37 Usem osobně citována přes učební text, s. 13, ale nemohu takový text najít)? 
Znamená to snad, že by se bibliografické databáze Biological Abstracts nebo CAB Abstracts 



měly proměnit na plnotextové? Možná si autorka nějak interpretovala statistiku z obr. Č. 2 
citovaného učebního textu? Nemyslí si autorka, že jde spíše o integraci (propojování) 
bibliografických databází s databázemi úplných textů na úrovni nějakých nových 
distributorských systémů (jakým je například systém EBSCO)? 

Třetí kapitola (zhruba 25 s. textu) přináší podrobný výklad rešeršního procesu 
v bibliografických databázích, autorka se věnuje zejména vyznaným rysům booleovského 
vyhledávacího modelu, postupům, strategiím a taktikám rešeršního procesu. K této části textu 
nemám žádné námitky. 

Praktická část rigorózní práce zahrnuje kapitoly 4.-5. Ve čtvrté, stručnější kapitole (9. s. textu) 
autorka představuje ČZU a její součást Studijní a informační centrum, které má, kromě jiného 
na starosti provozování licencovaných bibliografických a jiných databází. Dvě stěžejní 

databáze jsou představeny detailně: již výše zmiňovaná databáze Biological Abstracts 
a databáze CAB Abstracts. Jádrem a zároveň hlavním přínosem celé rigorózní práce je 
rozsáhlá kapitola pátá (cca 70 s. textu s dalšími 37 s. příloh). Autorka v ní v rámci tří 
podkapitol předkládá výsledky vlastní praktické činnosti: a) v korespondenci na 
charakteristiku uživatelů ČZU a jejich informačních potřeb představuje řešení 8 příkladů 
odborných rešerší, které sama provedla a nechala ohodnotit uživateli; b) výsledek podrobné 
analýzy rešeršních rozhraní WebSpirs (starší a dnes již neexistující) a OvidSP (nové), pomocí 
kterých se vyhledává ve výše zmiňovaných databázích (komentář textu je doplněn přílohou 
Č. 1-2); a c) výsledek rozsáhlejšího dotazníkového průzkumu o využívání oborových 
databázích na ČZU. Série otázek je představena v příloze Č. 3. Vzorek respondentů (30 
studentů a 30 akademiků) lze v rámci požadavků kladených na rigorózní práci považovat za 
přijatelný. K přípravě, realizaci a vyhodnocení průzkumu nemám námitek, jeho prezentace 
v práci je na pěkné úrovni. Text je vhodně doprovázen grafy a tabulkami. Dotazníkové šetření 
přineslo zajímavé výsledky (stanovené hypotézy se více méně potvrdily), které autorka 
vhodně sumarizuje a vyhodnocuje také v závěrečné šesté kapitole práce. 

Rigorózní práce je po formální, stylistické i gramatické stránce připravena na pěkné úrovni. 

Závěrem konstatuji, že autorka rigorózní práce prokázala schopnost zcela samostatného 
přístupu ke zpracovávané látce. Vyznaným příspěvkem je obsah páté kapitoly, který čerpá 
z praxe. Celkově je obsah práce představen kultivovaným způsobem. Práci doporučuji 

přijmout k obhajobě jako celek. 
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