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Cíl práce:
Cílem práce je komplexně zachytit současný stav OPACů akademických knihoven na 
Slovensku, a to v rovině identifikace využívaných systémů, jejich podrobné funkční analýzy a 
následného uživatelského testování vnímané efektivity při uspokojování informačních potřeb.

Práce zadaný cíl splnila.

Hodnocení práce:
Rigorózní práce je celkově metodologicky dobře zpracovaná a vizualizace výsledků je 
výborná. Výsledky ovšem nejsou nijak překvapující ani nové a to proto, protože téma už bylo 
mnohokrát zpracováno. V práci postrádám jakékoliv srovnání s podobnými výzkumy 
v zahraničí, což jako teoretické zázemí výzkumu je v rigorózní práci nezbytné. Celkově je 
tento nedostatek též vidět v seznamu použitých informačních zdrojů. Např. chybí dle mého 
názoru zcela zásadní výzkum OCLC „Online Catalogs: What Users and Librarians Want“ 
z roku z roku 2009, práce Thomase Peterse a dalších. Chybí mi hodnocení zvolených metod a 
případná zmínka o tom, jaké jiné metody by bylo možné využít, příp. proč právě tyto zvolené 
metody jsou správné, vypovídající.
Z práce jsem vyrozuměla (není to zcela jasně řečeno), že předpokladem výzkumu byla 
premisa, že OPAC je zejména vyhledávacím nástrojem. To je dle mého názoru chybný
předpoklad. OPAC je zejména lokalizačním nástrojem. Odpovídá na to právě zcela výzkum 
OCLC z roku 2009 a částečně též další studie, i autorkou zmiňovaná „Perceptions of 
libraries“ z roku 2005 (nyní ovšem je novější verze z roku 2010). Uživatelé využívají OPAC 
zejména proto, aby se dostaly k primárnímu informační zdroji, o němž v podstatě vědí, že 
existuje, jedná se o tzv. vyhledávání „známých jednotek“. Ve studii „Perceptions of libraries“ 
je evidentní, že vyhledávání tematické uživatelé podnikají pomocí jiných nástrojů a je to 
známé i z dalších zahraničních výzkumů. Pokud autorka tvrdí, že OPAC si uživatelé zvolí 
tehdy, pokud mají vyhledávat vysoce kredibilní informace, ani to již delší dobu neplatí (s. 23 
rigorózní práce). Existují jednak specializované elektronické informační zdroje a i volné 
zdroje (např. Google Scholar) uživatelé využívají čím dál víc pro vyhledávání vysoce 
odborných informací a známe to z mnoha výzkumů.
Zde narážíme na další nedostatek práce a ten se týká OPACů třetí generace. Vzhledem k výše 
konstatovanému je zřejmé, že knihovny musejí redefinovat funkce OPACů. Do budoucna lze 
uvažovat o tom, že ani žádné OPACy nebudou. Možným vývojem je integrace katalogu jako 
databáze do jiných vyhledávacích nástrojů a tudíž v podstatě zánik rozhraní typu OPAC.
Výhled do budoucnosti vývoje OPACů v práci postrádám. I hodnocení v závěru práce, že 
problém využití OPAC je možné řešit postupy oboru informační architektura, nemusí 
v budoucnosti vůbec platit.

Další nedostatky:
Vymezení termínu OPAC na s. 14 není vhodné. OPAC je spíše rozhraním a taky je vidět, že 
autorka v práci hodnotí vyhledávací a zobrazovací rozhraní katalogu, což je správně. Pokud 
definuje OPAC jako katalog, pak je nutné do definice ovšem též zahrnout složku rozhraní.



Na s. 16 autorka uvádí, že první generace OPAC ... „je charakterisická dvomi primárnymi 
funkciami, a to správou výpožičných systémov a zdieľanou katalogizáciou“... To je omyl.

Metodologie práce
Jak jsem zmínila v celkovém hodnocení, metodologicky je práce na výborné úrovni. Autorka 
dokáže definovat metody, definovat cíl výzkumu a následně vše zpracovat. Zejména oceňuji 
výpočet pertinence vyhledávání.
Analytická část (s. 25-60) je značně rozvláčná. Není přitom pro následný výzkum zcela 
zásadní. Hlavně parametry vyhledávacích polí je většinou v systémech možné nastavit různě. 
Je spíše otázka, proč ta která knihovna zvolila určitou vyhledávací masku, co ji k tomu vedlo. 
Proč právě nezavádějí zmiňovaný „Googleovský řádek“, který je pro dnešního uživatele asi 
nejsrozumitelnější.
Zvolený počet respondentů kvalitativního výzkumu je dostatečný. Zvolenou invazivní metodu 
výzkumu by bylo vhodné doplnit dalšími metodami nebo případně obhájit, proč je tato 
metoda vybrána.

Volba informačních zdrojů:
Protože v práci chybí srovnání se zahraničními výzkumy, chybí též citace zahraničních 
výzkumů.

Stylistická úroveň práce:
Stylistická úroveň práce je na dobré úrovni.

Formální úprava práce:
Formálně je práce skvěle upravena, zejména grafy a tabulky jsou velmi hezky zpracovány.

Protože práce celkově splnila zadaný cíl a metodologicky je dobře zpracována, předloženou 
rigorózní práci doporučuji k obhajobě ovšem s výhradami a žádám autorku práce, aby se 
vyjádřila k mým připomínkám.
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