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Hodnocení 

Bakalářská práce Jany Kuškové je věnována zajímavému a aktuálnímu tématu - otázkám 
registrace a popisu webových sídel, která jsou jednou ze základních kategorií pokračujících 
integrujících zdrojů. Autorka si toto ryze praktické téma zvolila sama (téma bylo v obecné 
rovině studentům nabídnuto). 

Východiskem zpracování se stalo jednak studium vybrané relevantní literatury a dalších 
pří ručkových pramenů, jednak rozbor a vyhodnocení vybraných záznamů webových sídel 
z českých registračních databází (ČNB a česká část ISSN). Původně plánovaný rozbor 
záznamů webových sídel v rámci internetových katalogů autorka po konzultaci se mnou již 
nerealizovala (z časových důvodů). Problémy zpracování tématu byly často konzultovány 
s vedoucí práce v jarních měsících 2010. 

Autorka provedla základní bibliografickou a informační přípravu, o čemž vypovídá, mimo 
jiné, i závěrečný seznam použité literatury čítající cca 30 záznamů titulů odborné literatury 
a dalších informačních zdrojů. Jeho prezentace na s. 51-53 je na solidní úrovni. Citování 
v průběhu textuje v zásadě bezproblémové, dodržena je mezinárodní norma. 

Hlavní text práce je uspořádán do 5 kapitol, přičemž poslední zahrnuje také stručný závěrečný 
souhrn. S navrženou strukturou textu v zásadě souhlasím, odpovídá zadání práce. 

První kapitola má povahu stručného uvedení do tématu. Autorka zdůrazňuje roli standardů 
pro popis pokračujících zdrojů včetně zdrojů integrujících (či integračních). K textu této 
kapitoly nemám zásadní připomínky, pouze upozorňuji, že na s. lOje uvedená mylná 
informace, že ISDB(CR) vyšlo v roce 1990 (to vyšlo zřejmě tzv. ISBD(CF)) a že v poznámce 
(1) je tudíž uveden také mylný úplný název daného standardu. Je vhodné také srovnat 
uvedené informace s informacemi ze s. 15 - tam autorka také uvádí některé tyto standardy 
Osou tam ale opět jinak uvedené názvy pro ISBD(CR) než na s. 10). Doporučila bych také, 
aby byly spíše uvedeny řádné úplné citace zmiňovaných děl. 

Druhou kapitolu pokládám za zdařilou, je komparativním výkladem hlavních termínů v práci 
používaných, zejména pak termín "webové sídlo". Autorka přebírá definice z různorodých 
pramenů, vše korektně cituje, a přidává také svoje komentáře. 

Třetí kapitola je východiskem jádrové analytické části. Autorka v ní představuje specifické 
údaje (nejde jen o kódy, jak je mylně uvedeno v prvním odstavci v první větě na s. 19) 
formátu MARC 21 a ISSN MARC 21, které se vztahují k webových sídlům. Autorka postihla 
téměř všechny hlavní údaje z datových polí včetně kódovaných údajů z návěští záznamu 
a polí 006 až 008. Postrádám pouze pole 022, 210 a 222, která se k webových sídlům také 
silně vztahují. Na s. 23 je v posledním odstavci mylná informace, že "Identifikátor 4 značí. .. " 
(správně má být "Hodnota 4 prvního indikátoru ... "). 

Jádrem bakalářské práce je kapitola 5. Autorka v ní představuje výsledek rozboru vybraných 
záznamů 4 webových sídel ze dvou hlavních českých registračních databází (ČNB a ISSN). 



V podkapitole 4.1 autorka stručně informuje o registračních databázích. Údaje o národní 
databázi ISSN jsou postačující, autorka připojuje i malou statistiku registrovaných webových 
sídel, kterým byly přiděleny identifikátory ISSN (upozorňuji, že tab. 1 není nikde odkazována 
z textu). Mírně poddimenzovány jsou údaje o registraci webových sídlel v databázi ČNB, 
potažmo v katalogu NKC (záznamy jsou pravděpodobně tvořeny v rámci systému web archivu 
pro katalog NK ČR a odtud jsou transferovány do databáze ČNB). Tyto informace již autorka 
nestihla ověřit přímo na pracovišti NK ČR. V nejdelší podkapitole 4.2 autorka představuje 
výsledek rozboru 4 dvojic záznamů webových sídel, které jsou průběžně komentovány 
a porovnávány. Výběr záznamů je, jak autorka uvádí, nahodilý. Za úvahu by stálo promyslet 
výběr objektivněji na základě zvolených kritérií. Rozbory jednotlivých příkladů jsou 
fundované, občas se v nich vyskytují chyby. Připojeny jsou obrázky, které však nejsou opět 
z textu nijak odkazovány (měly by být alespoň jednou). Chyby v textu: na s. 29 je chybně 
uvedeno, že Národní knihovna přiděluje čísla ISSN; na s. 32 a 38 není uvedeno přesně 
pojmenování pole 210 - správně "zkrácený klíčový název" (ne zkrácený název); na s. 38 je 
nepřesně uvedeno, že datum zařazení záznamu do databáze katalogu je uveden v poli 005 
(správně v poli 008 na začátku); v části 4.2.5 by bylo vhodné upřesnit, že databáze ČNB 
a ISSN nepopisují stejnou entitu (v prvním případě jde o sídlo celé konference a ve druhém 
o sídlo sborníku konference). 

Práce je ukončena stručným závěrem, spíše však jen v obecné rovině. Domnívám se, že 
autorka mohla pro závěry více vytěžit zejména z rozboru záznamů. 

Text bakalářské práce je z hlediska gramatického a formálního vcelku na solidní úrovni, 
zahrnuje však několik chyb, které uvádím v příloze. 

Závěrem konstatuji, že práce J. Kuškové v zásadě splnila všechny hlavní úkoly zadání práce 
až na malou výjimku záznamů z internetových katalogů pro srovnání). Práci doporučuji 
přijmout k obhajobě jako celek a navrhuji ji hodnotit z důvodu připomínek a chyb jako velmi 
dobrou. 

E. Bratková, v. r. 

Chyby a překlepy v textu: 

s. 8 odst. 4, osmá věta - chybí čárka v souvětí za slovem "zaznamenává" 

s. 11 výčet, poslední položka - za slovem "zdroje" nebude čárka (není důvod) 

s. 17 odst. 2, poslední řádek, slovo "Marc 21" v citaci není korektně zapsáno 

s. 19 odst. 4, druhá věta, - chybí čárka v souvětí za slovem "úroveň" 

s. 20 odst. 1, poslední věta - chybí čárka v souvětí za výrazem "kód "c")" 

s. 20 odst. 2, poslední věta - překlep ve slově "znán" 

s. 25 odst. 2, druhá věta, - chybí čárka v souvětí za slovem "ISSN" 

s. 36 odst. 7, druhá věta - chybí čárka v souvětí za výrazem "informace" 

s. 38 odst. poslední, druhá věta - hrubá chyba ve shodě "vytvořili" (instituce) 


