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„Citování vědecké literatury prostřednictvím formátu XML“ 

Práce se v celkem 9 kapitolách (vč. úvodu a závěru) zabývá problematikou různých for-
mátů používaných v praxi k citování odborné literatury, jejich vzájemné převeditelnosti, 
nedostatků zavedené praxe (vč. mezinárodních norem) a možností zlepšení situace 
použitím formátu, který by byl definován pomocí jazyka XML. 

V kapitolách 1, „Úvod“, a 2, „Současný stav problematiky citování“ (s. 1–23), autorka 
shrnuje výsledky průzkumu způsobů citování zavedených ve vybraných významných 
vědeckých časopisech, dostupnost a formu pokynů pro autory a propojenost se standar-
dizovanými citačními styly. Podstatným výsledkem je zjištění, že existuje řada různých, 
více či méně standardizovaných formátů citačních záznamů, které se mohou v detailech 
lišit např. typem interpunkce, pořadím údajů, ale i typem hodnot některých údajů (ze-
jména různými způsoby zkracování jmen a názvů). Z toho vyplývá jistá obtížnost trans-
formace citačních údajů mezi různými časopisy (zvláště v případě různých vydavatelů), 
a tím pádem i sjednocení a porovnání citací z různých zdrojů. 

Kapitola 3, „Strojům srozumitelná citační data“ (s. 24–47), popisuje několik vybraných 
projektů z oblasti počítačového zpracování dat a lokálně či jinak omezeně používaných 
XML-formátů se vztahem k citačním datům. Kapitola 4, „Citační formáty“ (s. 48–117) 
pak velmi podrobně porovnává nejdůležitější standardizované citační formáty (založené 
i nezaložené na XML), přičemž stanovuje (a pak soustavně aplikuje) základní kritéria 
hodnocení — formu specifikace, zvláštnosti syntaktických (od specifikace znakové sady 
až po možnost více hodnot jednoho údaje) a sémantických pravidel (výběr prvků a 
jejich označování) a pravidel pro tvorbu obsahu (jak vyplňovat údaje, např. jméno auto-
ra). Jako doplnění pohledu z další strany následuje ještě kapitola 5, „Citační manažery“ 
(s. 118–130), ilustrující a srovnávající přístupy softwarových nástrojů nabízejících se 
autorům jako podpora formalizované práce s citacemi. Dílčí závěry všech těchto kapitol 
lze stručně shrnout zhruba tak, že jsou tu patrné snahy o zlepšení podmínek pro autory 
textů a všechny odborníky pracující s citačními údaji, nicméně obtíže dané nejednotno-
stí přístupů trvají. 

Kapitola 6, „Typologie citovaných dokumentů“ (s. 131–166), se soustřeďuje na jeden 
z dílčích problémů, které autorka identifikuje jako klíčové — na nejednotnou klasifikaci 
typů citovaných dokumentů, přičemž jsou zde z tohoto hlediska rozebrány jak nástroje 
obecně popisované v předchozích kapitolách, tak i různé známé normy (vč. norem ISO). 
Ukazuje se tu, že případné vytvoření univerzálně použitelné klasifikace rozhodně není 
jednoduše řešitelný problém, a i kdyby taková klasifikace byla k dispozici, zůstane stále 
obtížně řešitelný problém převodu mezi touto a jinými používanými klasifikacemi. 

Kapitolu 7, „Citační praxe v tzv. barevných knihách IUPAC“ (s. 167–198), lze považo-
vat za jakýsi „úvod k praktickému experimentu“, který je zaměřen na vybranou užší té-
matickou oblast citovaných dokumentů. Výsledek tohoto experimentu je popsán v kapi-



tole 8, „Zahrnutí citačních dat do XML formátů“ (s. 199–218). Zde je ilustrován (ne 
přímo exaktně definován, ale to by asi bylo možné jen velmi rozsáhlou a pro člověka 
těžko čitelnou přílohou) konkrétní XML-formát navržený na základě rozboru reprezen-
tativního množství autoritativních citačních záznamů z vybrané oblasti. 

Za kapitolou 9, „Závěr“ (s. 219–222), následuje obsáhlý seznam použitých pramenů a 
literatury (300 položek, s. 223–245). Práce je navíc ilustrována dalšími 61 stranami 
příloh za hlavním textem, orientaci dále pomáhá asi 25 stran (bohužel nečíslovaných) 
různých dílčích seznamů objektů (obrázků, tabulek, zdrojů k nim, zkratek ap.) před 
hlavním textem. 

Je asi pochopitelné, že v takto obsáhlé práci se místy vyskytují drobné formální chyby, 
které nicméně nijak závažně nesnižují srozumitelnost textu — např.: 

• s. 39, 3. odst., 1. věta: chybí „je“; 

• s. 48, 2. odst., 1. věta: chybí „v“; 

• s. 55, tab. 4 a poslední věta v textu před ní: v tabulce nikde nic kurzívou není (?!); 

• s. 77: nadpis na konci stránky; 

• s. 201, 1. odst., 1. věta: chybí „by měl být“ (nebo snad něco jiného?); 

• s. 212, 1. ř.: „jsou uložena dílčí údaje“. 

Také volba některých termínů by si možná zasloužila širší diskusi (čímž ovšem nijak 
nechci upírat autorce právo používat ve své práci termíny podle svého uvážení, zvláště 
když je řádně definuje a odkazuje na zdroje). Například zvolené použití termínů „cita-
ce“ a „reference“ podle mého názoru, jakkoli je dobře zdůvodněné, může být zdrojem 
zmatků a nedorozumění. Možná (?) by byly vhodnější termíny „citační odkaz“ a „citač-
ní záznam“. 

Celkově lze konstatovat, že práce velmi komplexně a přehledně řeší perspektivní úlohu, 
respektuje pravidla vědecké práce a jako konkrétní výsledek přináší určitý základ použi-
telný přinejmenším jako inspirace na cestě k unifikaci zaznamenávaných citačních úda-
jů. Proto práci doporučuji k obhajobě. 
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