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Cíl práce:
Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo představit aktuální stav systému 

Kramerius a zjistit, jak jsou jeho digitální fondy a služby využívány studenty historických 
oborů, kteří jsou jednou z hlavních cílových skupin tohoto projektu. Průzkum a výsledky 
využívání systému se měly stát jádrovou částí celého zpracovávaného textu.

Shoda se zadáním diplomového úkolu:
Zadání diplomové práce bylo splněno ve struktuře i obsahu.

Struktura práce: 
Předkládaná diplomová práce je členěna do tří hlavních částí. První část se zabývá 

vývojem a současným stavem digitální knihovny Kramerius, druhá překládá průzkum 
využívanosti sledovaného systému studenty FF UK oboru Historické vědy od formulace 
základních cílů a metod, přes konstrukci dotazníku, až po jeho vyhodnocení a závěrečné 
zhodnocení výsledků obou uskutečněných průzkumů. Ve třetí části jsou pak shrnuty závěry.

Volba informačních zdrojů:
Autor předkládané diplomové práce vhodně volil použité informační zdroje. Veškeré 

získané informace korektně cituje.

Stylistická úroveň práce:
Práce je psána odborným stylem, přesto velmi čtivě.

Formální úprava práce:
Po formální stránce je předkládaná diplomová práce zpracována velice pečlivě. Text je 

doplněn o řadu obrázků, tabulek a grafů. V příloze jsou k dispozici výzvy a úplná znění 
jednotlivých dotazníků včetně instrukcí k jejich vyplnění. Celkový dojem z práce je 
vynikající.

Tvorba digitálních knihoven je trendem současného informačního světa. Je proto 
logické, že je také nutno zjišťovat nejen efektivitu jejich tvorby, ale též efektivitu využívání 
těchto zdrojů. Diplomant připravil, a na základě teoretického shrnutí informací o digitální 
knihovně Kramerius, provedl průzkum, jehož jednotlivé kroky velmi pečlivě zdokumentoval.
Velmi kladně hodnotím skutečnost, že v první teoretické části, kde hrozilo sklouznout 
k pouhým konstatováním přebíraným z odborné literatury, se diplomat nad jednotlivými fakty 
zamyslel, vhodně je mezi sebou provázal a obohatil je i o vlastní postřehy a názory. Stejně tak 
oceňuji fakt, že autor zařadil do svého textu též kapitolu podávající argumentaci ke znění a 
vzájemné provázanosti jednotlivých v průzkumech pokládaných otázek.



Je možné shrnout, že se autorovi předkládané diplomové práce podařilo zachytit 
všechny základní problémy a přitom přehledně a výstižně popsat sledovanou problematiku. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 9. září 2012 PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.




