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Hodnocení 

Bakalářská práce Jiřího Skružného patří do skupiny závěrečných prací, které jsou věnovány 
analýze a hodnocení vybrané knihovnické instituce. Autor si v tomto případě (též na základě 
svých jazykových znalostí německého jazyka) vybral Rakouskou národní knihovnu. 
Východiskem zpracování bakalářské práce se stalo studium vybrané relevantní literatury 
a také studium materiálů webové prezentace zvolené knihovny Uejí vlastní i jiných v rámci 
aktivit evropských národních knihoven). Analýza knihovny byla zaměřena na funkce 
a zejména informační služby jmenované instituce. 

Autor provedl solidní bibliografickou a informační přípravu, o čemž vypovídá, mimo jiné, 
i závěrečný seznam použité literatury čítající cca 50 titulů odborné literatury a dalších 
informačních zdrojí'i. Jeho prezentace na s. 56-60 je na pěkné úrovni, v seznamu ale chybí 
záznamy některých citovaných autont Určitě chybí citovaná práce E. Němcové a popřípadě 
také práce jiných autorll citovaných jen zprostředkovaně (Cornish, Line). Citování v průběhu 
textu je jinak bezproblémové. 

Hlavní text práce je uspořádán celkem do 5 kapitol, přičemž poslední je věnována stručnému 
závěrečnému souhrnu práce. Se strukturou textu lze souhlasit, v zásadě odpovídá zadaní. 

První kapitola zahrnuje ve stručné formě obecné poznatky o národních knihovnách včetně 
definice pojmu "národní knihovna" se zaměřením na funkce tohoto typu knihovny. Jde 
o východiska další následné analýzy a hodnocení Rakouské národní knihovny. K textu této 
kapitoly nemám námitek, předložené informace jsou na úrovni bakalářské práce postačující. 
Pouze je nutné podotknout, že by bylo vhodné, jak bylo výše naznačeno, uvést řádnou citaci 
například studie Grahama P. Cornishe, nikoliv jen její zprostředkování přes práci E. Němcové 
(nejsou uvedeny další údaje o studii). 

Ve druhé kapitole autor předložil stručný vývoj Rakouské národní knihovny. Vychází 
především z publikované literatury. Text je vhodně doprovázen obrázky (další jsou v příloze) 
zaj ímavé architektury budov tvořících komplex Rakouské národní knihovny. K textu nemám 
žádné připomínky. 

Jádrem bakalářské práce jsou kapitoly 3. a 4. Ve třetí autor představuje výsledky analýzy 
současného stavu Rakouské národní knihovny. V dílčích podkapitolách jsou představeny 
úlohy této knihovny, agenda povinného výtisku, obsáhlé primární fondy knihovny, sekundární 
informační zdroje a nechybí také popis jednotlivých budov, přístupu do knihovny, 
charakteristika jej ích uživatelli a zaměstnancli a stručné informace o financování. Dílčí texty 
jsou zpracovány pečlivě. Poznamenala bych jen, že by asi na úrovni sekundárních fondLI měla 
být představena také národní bibliografie (velmi dliJežitý sekundární fond), popř. měla být 
zmíněna v souvislosti s agendou povinného výtiskli. Jej í představení pouze na úrovni 
publikovaných výstupů nepředstavuje komplex všech činností. Tabulka 2 (s. 38) zahrnuje 
zajímavá čísla, bylo by však žádoucí podat v textu k tabulce komentář. 



Do kapitoly 4. autor vhodně zahrnul prezentaci všech podstatných projektů a informačních 
služeb knihovny. Zajímavé jsou informace (též ve srovnání v činností NK ČR) o projektu 
digitalizace fondů této knihovny a budování univerzální národní digitální knihovny. 

Bakalářská práce je ukončena v páté kapitole stručným závěrečným zhodnocením. 

Z hlediska formálního a stylistického je práce připravena solidním způsobem, v textu se 
vyskytují ale některé gramatické chyby Uejich seznam je na konci hodnocení). 

Závěrem konstatuj i, že J. Skružný v bakalářské práci prokázal schopnost samostatného 
přístupu ke zpracovávanému tématu. Oceňuji velké úsilí vložené do zpracování tématu, 
zejména z hlediska jazykové náročnosti. Z hlediska obsahového práce splnila zadané úkoly. 
Práci doporučuji přijmout k obhajobě jako celek a navrhuji ji hodnotit jako výbornou 
(s výtkou nezajištění finální gramatické redakce práce). 

E. Bratková, v. r. 

Překlepy a chyby v textu: 

s. 9 odst. I, poslední věta, chybí čárka v souvětí za slovem "činnostem" 

s. 12 odst. 1, čtvrtá věta, chybí čárka v souvětí za slovem "ukázaly" 

s. 15 odst. 2, první věta, chybí čárka v souvětí za slovem "sbírek" 

s. 19 odst. 1, druhá věta, chybí čárka v souvětí za slovem "zahraničí" 

s. 24 odst. 1, třetí věta, na konci nebude druhá tečka za zkratkou "atd." (totéž platí pro s. 27, 
odst. 2, pro s. 42, odst. poslední, pro s. 43, odst. předposlední, pro s. 44, odst. předposlední, 
pro s. 45, odst. poslední a také pro s. 51, odst. první - za zkratkou n.l. 

s. 34 odst. 3, první věta, chybí čárka v souvětí za slovem "budov" 

s. 36 odst. poslední, poslední věta, chybí čárka v souvětí za slovem "bezbariérový" 

s.41 odst. 4, první věta, termín "born digital" je obklopen nekorektními uvozovkami 

s. 42 odst. poslední, věta první, chybí čárka v souvětí za slovem "fondů" 

s. 46 odst. 3, první věta, chybí čárka v souvětí za slovem "vydává" 

s.47 odst. 4, předposlední věta, slovo "emailů" se píše s pomlčkou (totéž na s. 48, odst. I) 

s. 54 odst. 3, první věta, chybí čárka v souvětí za slovem "služby" 

Seznam použité literatury (podle ČSN JSO 690): 

KUBADINOV - nekorektně zapsané slovo "Nationalbibliothe" 


