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Cíl práce:

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a zhodnotit současný stav projektu 
digitalizace a zpřístupňování historických pragensijních dokumentů v rámci projektu 
HISPRA realizovaném Městskou knihovnou v Praze. Tohoto cíle i jeho v zadání  
předběžně stanovené náplně bylo plně dosaženo. 

Volba tématu:

Téma práce si diplomantka zvolila s ohledem na fakt, že se na již několik let 
probíhajícím projektu HISPRA prakticky od počátku podílí (nejprve jako řadový 
pracovník, později jako vedoucí prací na projektu), prostředí pracoviště i výzvy, které 
projekt realizačnímu týmu přinesl, znala tedy z bezprostřední zkušenosti.  

Struktura práce:

Struktura práce je vyvážená, jednotlivé kapitoly a podkapitoly vycházejí z logicky 
koncipované struktury autora znalého své věci. 

Obsahová úroveň práce:

První kapitola práce je věnována představení projektu HISPRA včetně detailních 
informací týkajících se důvodů vzniku a přípravy projektu, jeho cílů a financování, 
část dat je přebírána z projektové dokumentace. 
V druhé kapitole se autorka věnuje detailnímu popisu vývoje a současného stavu 
v projektu vzniklého digitalizačního pracoviště, včetně parametrů jeho technického 
vybavení (což může jistě sloužit - jako ostatně celá práce - jako nápověda pro další 
podobné projekty).
Kapitoly 3 a 4 představují vlastní předmět digitalizace v rámci projektu - ohrožené
fondy MKP s nimiž se pracuje, hlediska pro výběr dokumentů atp.  
Za největší přínos práce považuji kapitolu č.5 věnovanou popisu procesu a 
parametrům digitalizace v projektu. Detailní a logický popis procesů i úskalí 
v jednotlivých momentech ukazují na autorčinu zevrubnou znalost všech činností 
(kterými si také jako člen řešitelského týmu prošla) i znalost problematiky jako celku a 
mohou být opět detailní informací pro podobné projekty.
Coby vedoucí analyzovaného projektu se diplomantka nejen v závěru práce zamýšlí 
nad perspektivami projektu a jeho možnostmi. Kriticky uvádí jak jeho silné, tak i 
slabší stránky např. zkušenosti s technickými prostředky náležejícími do vybavení 
nového digitalizačního pracoviště MKP, uvádí důvody a řešení problémů, podobně 



se staví i k digitální knihovně Kramerius, která je v řešení projektu zahrnuta a jíž je 
věnována poslední kapitola práce.   

Metody použité v práci

Diplomantka provedla detailní analýzu a hodnocení aktivit, jichž se po několik let 
účastní. 

Aktuálnost obsahu

Téma práce je vysoce aktuální, problematika digitalizace kulturního dědictví a jeho 
zpřístupnění je v současné době ve světě i v českých paměťových institucích široce 
diskutována a prakticky rozvíjena.

Vlastní přínos ke zpracované tématice:

Diplomantka popisuje vývoj, průběh a obsah konkrétního projektu s nímž má nejužší 
zkušenost a podává informace, které takto komplexně dosud nebyly o tomto projektu 
prezentovány.  

Využitelnost v praxi:

Doporučuji k publikaci. Je zde potřeba více podobných prací popisujících detailně 
workflow i zkušenosti digitalizace v paměťových institucích (především knihovnách) 
v českém prostředí.

Stylistická úroveň práce:

Stylistická úprava práce je velmi dobrá, bez těžkopádných obratů, používá jasné 
formulace bez potřeby fakta složitě opisovat, je vidět znalost odborné terminologie, 
kterou diplomantka v textu používá.
Práce je psána odborným stylem, diplomantka se vyjadřuje jasně a věcně, práce 
neobsahuje zbytečné množství citátů, je bez pravopisných a stylistických chyb, styl 
textu je jednotný. Příhodné je doplnění použitých zkratek v úvodu práce.

Volba informačních zdrojů:

Diplomantka používá literaturu, která vznikla v souvislosti s projektem (materiály
zpracované v rámci grantové dokumentace, literaturu publikovanou členy
řešitelského týmu, interní zdroje) a zdroje popisující prostředí fondů s nimiž se 
v rámci projektů pracovalo/pracuje. Dále čerpá z publikovaných materiálů
podporujících technické a procesní záležitosti projektu a zdroje legislativní. Seznam 
literatury vznikl z rešerše zadané k tématu práce, tituly jsou citovány dle tzv. 
Harvardského stylu.  

Formální úprava práce: 

Obsah práce je vhodně graficky upraven, ilustrační obrázky a grafy jsou v pořádku a 
souvisí úzce s obsahem. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Blanka Vorlíčková
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