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Struktura práce/obsahové záležitosti:

Práce je z hlediska strukturace a obsahu celkem dobře členěna, pojata čtivě a zajímavě 
s dodržením odborného stylu výkladu tématu. 

Autorka Klára Maturová učinila vstup do problematiky speciálních dokumentů –
standardů/norem a informačních služeb na ně navazujících, zejména etablovaných v tzv. 
online zpřístupnění těchto speciálních druhů dokumentů, resp. často z důvodu specifičnosti 
v jejich sekundární formě.

Vznikla tak relativně sice základní, ale unikátní přehledová práce, která je velmi užitečná pro 
návazné pokračování buď ze strany samotné autorky, anebo jiného studenta. Na úrovni 
bakalářské práce je pojetí autorky zcela akceptovatelná a kvalitní. Postihnuta je jak historická 
část, tak zahraniční a tuzemské instituce odpovědné za vydávání a syntézu v oblasti norem. 

Vhodně byly zvoleny i příklady systémů a v 5. kapitole jsou ukázkou porovnávány systémy 
ČSN Online a ISO Store, což je přínosné i pokusem o výzkumnou metodu. Respektuji 
vzhledem k bakalářské práci jen několik parametrů porovnávání ze strany autorky bakalářské 
práce.

Přínosné přehledem a shrnutím jsou i části objasňující terminologii kolem norem a standardů 
a účely jejich použití, neboť mnoho uživatelů z řad technické veřejnosti i informačních 
pracovníků nepracuje metodicky a systematicky s tímto druhem dokumentů, ač patří mezi 
nejvýznamnější v oblasti technických informací.

Mohly být sice zmíněny při poměrně rozsáhlé rešerši historické systémy jako PERINORM, 
ale není to podstatné. Autorka může toto zmínit např. v diskuzi při obhajobě její práce. Stále 
je třeba mít na paměti rozsah a smysl bakalářské práce, který byl naplněn, a také záměr 
vedoucího práce. Nelze se věnovat v tomto rozsahu všem systémům.

Výběr informačních pramenů:

v pořádku



Stylistická a gramatická úroveň práce:

bez výhrad

Formální a grafická úprava práce:

bez výhrad

Závěr:   Předloženou práci doporučuji k obhajobě, hodnotím stupněm výborně.

Lanterna, dne 19.6. 2012                                Richard Papík, v.r.




