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Cílem bakalářské práce bylo představit problematiku masové digitalizace tištěných 
dokumentů, přínosy a nevýhody masové digitalizace, charakterizovat a porovnat vybrané 
významné světové projekty v této oblasti a rámcově popsat vztah těchto projektů k digitalizaci 
v Evropě a situaci v této oblasti v českých knihovnách. Téma je vzhledem k současné politice 
digitalizace a online zpřístupnění kulturního dědictví Evropské unie vysoce aktuální. Cílem
této politiky je začátek realizace masové digitalizace v evropských knihovnách a dalších 
paměťových institucích. S ohledem na fakt, že ve většině případů finanční možnosti  
knihoven samotných nedovolují rozšířit natolik významně digitalizační aktivity těchto 
institucí, tvoří projekty masové digitalizace tištěných dokumentů komerčních subjektů 
partnery pro realizaci této masové digitalizace. Další možnosti realizace masivní digitalizace 
nabízí tvorba konsorcií institucí či štědrá podpora státu, která je však v evropském prostředí
výjimečným případem.

Autor práce se na samém jejím počátku zabývá definicí masové digitalizace, aby mohl 
dále postupovat dle jasných kritérií výběru nejen těch projektů, které jsou obecně za projekty 
masové digitalizace označovány, ale aby měl i možnost vlastního náhledu na toto označení. 
Dobře se zorientoval v dostupné literatuře k tématu a s její pomocí vymezil masovou 
digitalizaci podle definice, kterou považoval za směrodatnou a která byla potvrzena                       
i v navazujícím textu. 

V další kapitole se soustřeďuje na stanovení základních aspektů masové digitalizace, 
převážně na ty, které vymezují masovou, průmyslovou digitalizaci oproti digitalizaci běžné, 
výběrové (především finanční a technologická stránka tohoto druhu aktivit). Na základě
představených specifik stanovuje výhody a nevýhody masové digitalizace.

Ve 4. kapitole diplomant rozděluje projekty masové digitalizace do dvou, resp. tří 
kategorií, tj. projekty zajištěné finančně soukromým kapitálem, projekty realizované na 
základě tvorby konsorcií instituce a třetí, v Evropě nepříliš se objevující, realizace masové 
digitalizace v rámci národních digitálních knihoven financovaných ze státního rozpočtu.

V dalším textu se diplomant věnuje popisu jednotlivých projektů: známého projektu 
Google Book Search a již skončeného projektu Windows Live Search Books realizovaného 
v minulosti firmou Microsoft. Navazuje popisem projektů masové digitalizace tištěných 
dokumentů realizovaných na základě vytvořených konsorcií, které reprezentuje úspěšný 
projekt Open Content Alliance a projekt The Million Book. Věnuje pozornost také asijským 
digitalizačním projektům, které mají rozměry masové digitalizace.

Další podkapitoly se soustředí na situaci v Evropě a modelům, v jejichž rámci je 
realizována masová digitalizace v evropských paměťových institucích (Velká Británie, 
Francie, Norsko, Dánsko, spolupráce s firmou Google), detailněji se věnuje Francii, Norsku           
a také České republice, resp. spolupráci Národní knihovny ČR s firmou Google.

Po stanovení kritérií výběru, při jejichž výběru diplomant logicky vychází 
z vymezujících aspektů masové digitalizace v první části práce, jsou k rámcovému porovnání 
vybrány projekty Google Book Search, Open Content Alliance a projekt norské digitální



knihovny, jako zástupce třetí skupiny projektů masové digitalizace. Výsledky srovnání v textu 
vyhodnocuje.    

Struktura předložené práce je logická, přehledná. Ukazuje na skutečnost, že se její 
autor zorientoval v tématu. 

Stylistická úroveň práce je na poměrně dobré úrovni, práce má jednotný styl bez chyb. 
Zdroje vybrané pro zpracování práce pocházejí vzhledem k potřebě z posledních 

několika let, jedná se především o zahraniční elektronické zdroje. Práce vychází z informací 
uveřejněných v rámci uživatelských rozhraní samotných digitálních knihoven a z odborných 
článků. Autor se orientuje v terminologii a zvládá práci s cizojazyčnými zdroji. 

Práce přináší v českém prostředí první přehled aktivit masové digitalizace. Diplomant 
prokázal schopnost pracovat rychle prostřednictvím tvůrčí a samostatné práce s informačními 
zdroji, pronáší vlastní závěry a naplňuje cíle práce. Pravidelně řešení s vedoucí konzultoval, 
její připomínky ve velké většině akceptoval.

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou 
„výborně“ (1).

V Praze dne 17. 8. 2012                                                     Blanka Vorlíčková




