
Zápis 
z obhajoby disertační práce paní Mgr. Lindy Jansové 

konané dne:  4.11. 2010 
téma práce: „Citování vědecké literatury prostřednictví formátu XML“ 

 
přítomní: Doc. PhDr. Rudolf Vlasák – předseda 
  Doc. RnDr. Jiří Ivánek, CSc. 
  Doc. RnDr. Jiří Souček, DrSc. 
  Ing. Martin Souček, PhD. – oponent 
  Ing. Miloslav Nič, PhD. – školitel 

Ing. Jiří Jirák, PhD. 
 
Předseda komise Doc. PhDr. R. Vlasák zahájil obhajobu a představil kandidátku. 
 
Kandidátka v prezentaci představila hlavní cíle práce – stanovit doporučený postup pro 
zahrnutí citačních metod v XML. Shrnula hlavní body současného stavu problematiky 
citování, výsledky průzkumu strojům srozumitelných citační dat, citační formáty, citační 
manažery, typologie citovaných dokumentů, citační praxi a zejména zahrnutí citačních dat do 
XML formátů. Kandidátka podrobně zhodnotila citační praxe v tzv. barevných knihách 
IUPAC (Pure and Applied Chemistry) a vytvořila experimentální XML formát. Hlavními 
výsledky práce je formulování klíčových zásad pro zahrnutí citačních dat do XML formátů: 
Využívat implicitní kódování XML, pracovat s relativně velkým počtem prvků a atributů, co 
nejvíc strukturovat citační data a upřesnit typy vložených hodnot prvků formou hodnot 
atributů z řízených slovníků, zachytit hierarchie citačních dat, využít existující typologie 
dokumentů nebo vytvoření a namapování nové typologie, a využít principu rekurze práce 
s daty. Citační data byla vybrána z barevných knih IUPAC.  
 
Školitel doplnil charakteristiky průběhu práce na disertaci L. Jansové: ocenil schopnost Mgr. 
Lindy Jansové zvládnout mezioborové téma zasahující do programování i chemických věd a 
vyzvedl kvalitní spolupráci s Mgr. Jansovou. 
 
Oponent M. Souček rovněž ocenil mezioborovost práce a vyzvedl úspěšné splnění cílů práce, 
tj. zhodnocení a implementaci citačních metod v XML. První otázka oponenta se týkala 
citačních manažerů, druhá možnosti nastínění budoucího vývoje architektury citování v XML 
formátu. 
 
Oponentský posudek Doc. Strossy, který se z obhajoby řádně omluvil, přečetl doc. R. Vlasák. 
Doc. Strossa ocenil přínos práce jako experiment a zároveň návrh zjednodušení citování 
vědecké literatury. Jeho připomínky se týkaly drobných formálních nepřesností a různých 
terminologických variant. 
 
Kandidátka na všechny otázky a připomínky oponentů odpověděla: Kódování pro citační 
manažery – vstupních i výstupních formátů, kódování pro interní uložení dat je celá řada. 
Vylepšování architektury navrženého XML formátu je ve specifikaci obsahu prvku „HEAD“, 
příprava řízených slovníků hodnot atributů a prvků, veškeré jejich vlastnosti (normy ISO 690, 
690-2, ACS a APA) a optimalizace způsobu vzájemného propojování jednotlivých 
souborů/záznamů. Mgr. Jansová zhodnotila v kontextu konkurenčních citačních manažerů a 
podpory formátu XML německý Bibliografix, který byl svého času vnímán jako nejlepší 



nástroj. Kandidátka se podrobněji vyjádřila k terminologii, která je zvláště při překladech 
mezinárodních norem nejednotná, k práci přikládá vlastní terminologický slovník pro její 
zpřehlednění. 
 
Předseda komise a oponent Dr. Souček byli s odpověďmi spokojeni. 
 
Diskuze: 
Doc. Souček se zajímá, zda se Mgr. Jansová zabývala problematikou citování elektronických 
zdrojů (např. e-printů). Mgr. Jansová odpověděla, že okrajově ano, nicméně citování 
elektronických zdrojů je sama o sobě složitá a samostatná problematika – jmenovala autory a 
práce, které se jí věnovali – konkrétně jde o problematiku mnoha verzí v průběhu vzniku 
elektronického dokumentu. 
 
Ing. Jirák se zeptal, v jaké fázi je navržený formální předpis v jazyce XML. Mgr. Jansová 
odpověděla, že v pokročilé přípravné fázi. Ing. Jirák se zeptal na možnosti využití a 
hodnocení komerčních citačních manažerů a dále na to, jaký bude další vývoj a podpora 
navrženého XML formátu. Mgr. Jansová odkázala na webovou stránku zvon.org, která 
shromažďuje informace o problematice citování prostřednictvím XML a je pravidelně 
aktualizována. 
 
Následovala další diskuze, kterou předseda komise shrnul a uzavřel.Členové komise 
přistoupili k tajnému hlasování. 
 
 
 
Vyhlášení výsledků tajného hlasování: 
počet členů komise:  5 
počet přítomných členů 4 
počet kladných hlasů  4 
 
 
 
 
v Praze 4.11.2010 zapsala PhDr. Lenka Hvězdová      
  
 


