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Předkládaná diplomová práce Bc. Hany Vyčítalové vhodně navazuje na její předchozí práci 
bakalářskou, ve které byl mapován a hodnocen stav zpřístupl10vání vědeckovýzkumných 
zpráv v elektronické formě na českých webových serverech. V práci diplomové si autorka 
vytkla za cíl zmapovat a vyhodnotit pokročilejší stav zpřístupňování těchto zpráv 
z organizovaných volně dostupných digitálních knihoven či archivt't v zahraničí. Diplomantku 
čekala, co do užitých metod, obtížnější práce - zjišťování potřebných informací přímo ve 
vybraných systémech digitálních knihoven, a to v originálních jazycích (angličtina aj.). Další 
informace byly čerpány z odborné literatury a jiných webových zdrojú. Konstatuji, že 
diplomantka se stanoveného cíle a úkolů chopila s velkou zodpovědností a pílí sobě vlastní. 
Vhodně také zužitkovala zkušenosti a znalosti z předchozí práce. Oceňuj i jej í dlouholetý 
zájem o danou problematiku. 

Autorka si téma vybrala sama po dohodě s vedoucí práce. Závěrečný seznam použité 
literatury čítá okolo 70 titulLI odborné literatury a dalších zdrojl't v cizích jazycích. Jeho 
prezentace na s. 110-114 je na špičkové úrovni (pouze poznamenávám, že příjmení autorky 
Synkové mělo být zapsáno také s velkými písmeny). Totéž platí pro soupis záznaml't 
digitálních systémú lokalizovaný v příloze k diplomové práci. Způsob citování pramenl't je 
v celé práci příkladný a bezproblémový. Dodržen je jinak mezinárodní standard. 

Vlastní zpracování tématu probíhalo s postačující časovou rezervou, diplomantka vybrané 
otázky pravidelně konzultovala s vedoucí práce, zejména pak klíčová rozhodnutí zpracování 
práce (výběr systémLI, metodika analýzy systémt't a tokt't informací aj.). Jako vedoucí práce 
mohu potvrdit velkou erudici a samostatnost autorky při zpracování tématu. 

Hlavní text je uspořádán do optimálních 6 základních kapitol, přičemž poslední je věnována 
obsáhlejšímu hodnotícímu závěru. Jejich obsah odpovídá beze zbytku zadaným úkolúm. 
Oceňuj i autorčinu schopnost postupovat systematicky při prezentaci dílčích otázek, 
uplatl10vání vlastních názorú na problémy i schopnost srovnávat a vyhodnocovat informace. 

Úvodní (první), druhá a třetí kapitola těží z prostudované literatury. Autorka postupně 
představuje problematiku technických a vědeckovýzkumných zpráv jako specifického typu 
dokumentu včetně jej ich elektronických forem, dále (stručně ale postačuj ícícm ZpLlsobem) 
obecné otázky digitálních knihoven a digitálních archivt't a v neposlední řadě specifické 
problémy digitálních knihoven (3. kap.). Popisy dílčích otázek jsou podány zdařile (metadata, 
software, služby aj.), oceňuji i vlastní pracovní návrhy typologie těchto systémt't pro zprávy 
(v části 3.2). K textúm nemám žádné obsahové ani formální připomínky. 

Jádrem diplomové práce je kapitola 4. V dílčích částech autorka představuje výsledek 
podrobné analýzy a hodnocení vybraných reprezentantú digitálních knihoven, které archivují 
a zpřístupňují technické a vědeckovýzkumné zprávy. Výběr systémú je reprezentativní a byl 
konzultován s vedoucí práce. V příloze diplomové práce je seznam výchozích zjištěných 
systémú, doporučila bych však autorce, aby také do úvodu 4. kapitoly (s. 44-45) zařadila 



odkaz do přílohy (nejen do předmluvy práce). Strukturu popisl'l si autorka navrhla sama, 
souhlasím s ní. Výsledek popisl'l je dokladem již značných znalostí a rutinních dovedností 
autorky z oblasti analýzy informačních systéml'l. Výsledky analýzy zahrnují mnoho 
zajímavých poznatků. Texty jsou doprovázeny vhodnými obrázky, moje připomínka se týká 
jen jej ich provedení (obr. na s. 56 a 88 a hlavně na s. 67). Texty záznamů se špatně čtou či 
téměř nejsou vidět Ude o záznamy, které mohly být součástí textu jako texty, nikoliv obrazy 
typu jpeg. 

V kapitole 5, jak zadával úkol, autorka představuje - opět precizním způsobem, integrační 
aktivity odborníkl'l ze zkoumané oblasti - projety systéml'l DRIVER (evropský projekt), 
DARE a NARCIS (Nizozemsko). K textu nemám námitek. 

Závěrečná šestá je hodnotím závěrem uzavírajícím analytickou část. Jde o velmi přínosný 
text. 

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

Závěrem konstatuji, že práce Bc. H. Vyčítalové splnila zadaný diplomový úkol beze zbytku. 
Diplomantka prokázala schopnost samostatného přístupu ke zpracovávané látce. Její obsah je 
představen fundovaným i kultivovaným způsobem. Autorku lze tak zařadit již plně 
k odborníkům pro danou oblast. Výsledek její práce jí rozhodně otevírá další možnosti 
vzdělání i publikační činnosti. Práci doporučuji k obhajobě jako celek a navrhuji ji 
klasiftkovatjako Výbornou. 

E.Bratková, V.r. 


