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Struktura práce/obsahové záležitosti: 

Předložená disertační práce představuje výsledek hluboké analýzy posledních trendů v oblasti 

rozvoje katalogizačních a bibliografických činností knihoven v elektronickém prostředí a 

zároveň rozebírá měnící se funkce katalogu v knihovnicko-informačním prostředí. Vyváženě 

sleduje teoretické a praktické stránky vlastního tématu a navíc předkládá vlastní tvůrčí přínos 

ve formě průzkumu využívání katalogů.  

 

Práce je pojata přehledně, strukturně a kvalitním způsobem, velmi podrobně a výstižně 

rozebírá témata a problémy moderních katalogů v digitálním prostředí a funkčních požadavků 

na bibliografické záznamy, včetně návazných konceptuálních modelů a studií. Rozsah práce a 

její kvalita jsou obdivuhodné. Takto zpracovaná práce potřebuje i vhodně volenou úvodní 

kapitolu, kterou je terminologický úvod a pohled na funkce katalogu, kde autorka stručně a 

výstižně shrnuje a dává do souvislostí katalogizační, resp. bibliografický popis, funkcionalitu 

katalogu a vliv těchto entit na rozvoj moderních funkčních požadavků na bibliografické 

záznamy. 

 

Jádrovými jsou kapitoly 3 – 7, zabývající se teoretickým popisem a možnostmi praktického 

využití konceptuálních modelů a studií FRBR, FRBRoo, FRAD, FRSAD. Autorka jednotlivé 

modely a studie velmi podobně charakterizuje, rozebírá možnosti jejich užití a základně 

analyzuje, pro potřeby nalezení vhodného dokonalého bibliografického jazyka. Otázky 

spojené s nalezením přiměřeného a ideálního bibliografického jazyka jsou rozebírány 

v kapitole 8, kde autorka velmi kvalitně popisuje a dává do souvislostí tradiční a moderní 

principy bibliografického zpracování dokumentů a informací v elektronickém prostředí. Jsou 

naznačeny možnosti využití sémantického webu, RDF, RDA, DCMI, jako možných nástrojů 

uplatňovaných v doméně bibliografického univerza. Závěr kapitoly je pojat velmi originálně a 

to formou otázek a odpovědí, kde se autorka pokouší o vzájemné propojení, resp. 

interoperabilitu dat mezi různými oblastmi. 

 

Z logiky celé práce vyplývají kapitoly 10 – 11, ve kterých se autorka věnuje využitelnosti 

bibliografických dat pro průzkum a následnou analýzu využívání katalogů pomocí 

neinvazivní metody „transakční analýzy logu“ (TAL). Autorka v této části práce prokazuje, že 

danou metodu zná a umí zasvěceně zhodnotit, ale že ji opravdu rozumí. To vyplývá zejména 

z aplikace této neinvazivní metody na výzkum a hodnocení 2 vybraných katalogů knihoven 

v ČR. Zpracovaný a předložený výzkum ukazuje, že autorka si plně uvědomuje možnosti 

metod průzkumu využívání katalogů a jejich měření, které lze plně aplikovat v informační 

vědě, jako společensko vědní disciplíně, na základě pochopení jejich teoretických stránek i 

odpovídající praktické specifikace. Výsledky výzkumu byly zpracovány do velmi přehledné 

grafické podoby.   



Výběr informačních pramenů: 
Počet citací a složení použitých a citovaných informačních zdrojů, uvedených v seznamu, 

svědčí o výborném přístupu ke zpracovávané tematice. 

 

Stylistická a gramatická úroveň práce:  
Dobrou úroveň předložené disertační práce snižuje několik drobných formálních nedostatků, 

např. chyby v interpunkci (s. 8, 14, aj.); gramatické chyby (s. 29, 89, atd.); nejednotné 

uvádění časových údajů (60. léta x 60. léta 20. stol.). 

 

Formální a grafická úprava práce: 

Výborná, nadstandardní 

 

Doplňující otázky/shrnující připomínky pro obhajobu: 

1. Může autorka práce pojednat o možnostech dalšího uplatnění funkčních modelů a schémat 

v bibliografické činnosti v následujícím období několika let – jde o nastínění stručné vize. 

2. Jaké jsou bariéry snah prosazení funkčních modelů do praxe českých knihoven? 

3. Budou nové nároky a požadavky na zpracování dokumentů vyžadovat změnu personální 

struktury knihoven v ČR – jaké jsou vize směrem k oblasti vzdělávání informačních 

pracovníků a knihovníků?  

 

 

 

Závěr:   Předloženou disertační práci hodnotím jako velmi kvalitní, logicky propracovanou a 

obsahově vyváženou a doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Opavě, 11. května 2011      PhDr. Jindra Planková, Ph.D. 


