
Zápis 

z obhajoby disertační práce paní PhDr. Barbory Drobíkové konané dne 13.7.2011. 

téma práce: ,,Problém funkcí katalogu v digitálním prostředí: vývoj a trendy v budování 
knihovních katalogů z bibliografického pohledu" 

přítomní: Doc. PhDr. Rudolf VLASÁK (předseda), 
Doc. PhDr. Richard PAPÍK, Ph.D 
Doc. RNDr. Jiří SOUČEK, DrSc. 
PhDr. Eva BRATKOVÁ, Ph.D. 
Phdr. Jindra PLANKOVÁ, PhD. 

Omluven: Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 

Předseda komise pan Doc. PhDr. Rudolf Vlasák zahájil obhajobu a představil přítomným 
kandidáta. 

Školitel představil doktorandku a její odborný profil. Školitel zhodnotil spolupráci s doktorandkou 
jako kladnou. Vyzdvihl její pedagogické zkušenosti a odbornost v oblasti informační vědy. 
Disertační práci doporučil k obhájení. 

Doktorandka Barbora Drobíková představila svou práci. 

Oponenti prezentovali svá oponentská hodnocení: 

PhDr. Jindra Planková, Ph.D.: 

Velmi kladně Dr. Planková zhodnotila strukturu práce a velmi kvalitní způsob zpracování. 
Pozitivně ohodnotila i zvolenou metodu transakční analýzy. Vzhledem k významu práce pro praxi 
doporučila její publikování. Na závěr položila doktorandce otázky týkající se uplatnění a vize 
funkčních modelů a dále kde spatřuje bariéry při prosazování funkčních modelů . 
Disertační práci doporučila k obhajobě. 

Doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.: 

Prezentoval strukturu práce, vyzdvihl téma jako zásadní pro rozvoj informační vědy. Ocení! přínos 
zpracování tématu samotného, jeho aktualitu a aplikační možnosti, dále upozornil na propojení 
teoretického základu a praxe. Text označil za hutný a kvalitní. 
Práci doporučuje k obhajobě. 

Doktorandka B. Drobíková se vyjádřila k připomínkám. Zodpověděla dotazy oponetů. Prezentovala 
svoje zkušenosti z výzkumů a z praxe. 

Oponenti jsou spokojeni s obhajobou. 

Diskuze: 
Diskuzi zahájil doc. Vlasák otázkou nad poměrem listového fondu k digitálnímu fondu, zpracování 
věcné části katalogu a otázku přímého přístupu k dokumentu. Kandidátka osvětlila problematiku 
popisných formátů, zpracování digitálních objektů a otázku vyhledávání. 



Doc. Souček se VY.iádřil k budoucí roli knihovny, integrace zdrojů a ochoty knihoven akceptovat 
elektronickou formu dokumentů. 
Doktorandka upozornila na důležitost kvality zpracování pro koncového uživatele, na již vznikající 
virtuální soubor autorit a projekt Kongresové knihovny týkající se zpracování šedé literatury a 
historických fondů. 
Dále vystoupila Dr. Bratková s poznámkou dalšího směřování RDA. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsala: 
Mgr. Magdalena Homová · - Podpis předsedy komise: 


