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Připomínky a otázky vyžadující doplnění2 : 
K. Kožuchová si samostatně zvolila pro svou bakalářskou práci podchycení projektu přípravy fondú Státní technické 
knihovny (STK) pro provoz v nové budově Národní technické knihovny (NTK). 
Práce byla zpracována na základě zadání STK ajejím cílem, bylo zachytit část transformace technické i technologické, 
která probíhá v posledních letech při přípravě NTK. Z tohoto pohledu se podařilo cíl práce K. Kožuchové plně naplnit. 
Nebylo možné vyhodnotit úspěšnost projektu z hlediska fyzického rozmístění a poskytování služeb, neboť tato čás 
projektu proběhne až v 2. pol. roku 2009. 
V úvodní části práce popisuje K. Kožuchová okolnosti vzniku budovy i organizace NTK. Při čtení textu velmi pomáhá 
to, že se autorka rozhodla umístit obrázky přímo do textu, přestože se jedná o postup, který je náročný při definitivním 
formátování textu. Bohužel u jednotlivých obrázkú a grafU není uvedena citace zdroje. 

Druhá část práce je věnována Třídění kongresové knihovny. K. Kožuchová velmi dobře kompiluje informace z českých i 
zahraničních zdrojll. Tato část práce je důkazem toho, že vlastní třídění autorka zná nejen teoreticky, ale i velice dobře 
mu rozumí a dokáže při jeho popisu vyzdvihnout důležité aspekty systému. 
Třetí část práce je věnována Zdúvodnění výběru LCC pro volně přístupný fond v NTK. Autorka vycházela 
z publikovaných prací k danému tématu a celkový obraz dotvářela na základě konzultací s přímým aktéry výběru. Ke 
zjištěním skutečnostem přistupuje kriticky, dokáže si od zpracovaného tématu udržet odstup, který je pro kvalitní 
bakalářskou práci o projektu nutný, ale zárovet'í. velmi obtížný. Uvědomíme-Ii si, že K. Kožuchová je pracovnicí STK, 
pak tento objektivní přístup velmi ocef'iuji. Např. na s. 39 K. Kožuchová správně definuje úskalí indexace dokumentú 



Významná etapa projektu - Automatická indexace - je uvedena v kapitole 4.3.3 (s. 43). Studentka se v rámci psaní 
práce podrobně obeznámila s danou problematikou (automatická x intelektuální indexace). Následuje přesný popis 
projektu automatické indexace. Tuto část mohla K. Kožuchová zpracovat pouze na základě ústních konzultací. Při četbě 
textu to však není nikterak patrné. Je tedy zřejmé, že dokáže stylisticky obratně pracovat jak s tištěnými, tak dalšími 
infonnačními zdroji, včetně strukturovaného rozhovoru. 

Pátá část práce je věnovaná Vlastním dojmům a zkušenostem. Autorka na projektu spolupracovala v rámci letní brigády, 
kdy bylo zaměstnáno celkem 22 studentů UISK FF UK. STK sama hodnotí tuto akci jako velmi přínosnou nejen 
z hlediska objemu a kvality práce, ale i rozšíření znalostí a dovedností v oblasti managementu lidských zdrojů. K. 
Kožuchová byla vyzvána, aby své poznatky z této spolupráce s STK do práce uvedla. Opět se jedná o objektivní 
posouzení. To, že K. Kožuchová uvádí v této části práce svůj velký zájem o studovaný obor nelze při hodnocení 
pominout, ostatně text práce je jen důkazem toho, že tento zájem není forn1álnÍ, ale skutečný a hluboký. 

V závěru práce se autorka zamýšlí nad budoucností volně stavěného fondu v budově NTK v kontextu integrace fondů a 
služeb knihoven, jejichž fondy jsou umístěny v NTK. Tato integrace je pouze velmi fonnálnÍ (společný prostor), ke dni 
otevření budovy NTK nedošlo k významnějšímu sloučení práce knihoven. 

Práce je doplněna citacemi použité literatury (34 citací), seznamy použitých zkratek, obrázků, tabulek, grafů a přílohou 
dokumentu Memorandum o porozumění mezi STK, ČVUT a VŠCHT z roku 2001. 

Práce má vysokou informační hodnotu, je zpracována pečlivě, studentka pravidelně, v dostatečné míře i včas svou práci 
konzultovala. V případě publikování doporučuji uvést citace zdrojů obrázků, které jsou v textu použity a opravit drobné 
gramatické chyby, které se v textu vyskytují (ve velmi nízkém procentu). 
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