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Hodnocení

K obhajobě předkládaná bakalářská práce Terezy Simandlové je věnována popisu a analýze 
služby „E-books on Demand“ (EOD) v České republice. Autorka si téma vybrala z důvodu 
aktuálnosti  tématu  (v  době  zadávání  bakalářských  prací  byla  služba  EOD  zprovozněna 
v Národní technické knihovně, kde autorka pracuje) a absence komplexní práce zabývající se 
službou EOD v českém jazyce.

Bakalářská práce je v plném souladu se zadáním. Rozsahově má mírně nadlimitní  rozsah, 
jádrová  část  (od  úvodu po závěr)  zahrnuje  více  než  50  stran  textu  včetně  doprovodného 
grafického  vybavení.  Ze  „Seznamu  použitých  zdrojů“  je  patrná  kvalitní  informační  a 
bibliografická příprava. Erudici autorky ve zpracovaném tématu dokládá i uvedení vlastní, 
byť  neveřejné,  publikace,  v „Seznamu  použitých  zdrojů“.  Bibliografické  reference  v 
„Seznamu  použitých  zdrojů“  i  citace  v textu  jsou  v souladu  s příslušnými  standardy  i 
způsobem citování (harvardský styl).

Hlavní  text  bakalářské  práce  je  rozčleněn  na  celkem  7  kapitol  včetně  Úvodu  a  Závěru. 
Z hlediska struktury je práce přehledná a překládaná problematika tak logicky a systematicky 
řazená od obecných a historických souvislostí po konkrétnější a aktuálnější problematiku.

Kapitola „Úvod“ je věnovaná obecnému uvedení do problematiky digitalizace historických 
tisků v knihovnách. Nechybí ani část věnovaná vymezení klíčových pojmů a terminologie, 
která  by  mohla  být,  kromě  prostého  uvedení  definic  jednotlivých  termínů,  které  autorka 
provedla, rozvedena i o vlastní rozbor či komentář k jednotlivým definicím nebo o porovnání 
více definic stejného termínu v různých primárních nebo sekundárních zdrojích apod. Kromě 
tohoto doporučení nemám ke kapitole „Úvod“ žádné námitky.

Kapitola „Kooperativní projekt služby „Ebooks on demand“ – vznik a vývoj“ uvádí čtenáře 
do problematiky a historie vývoje služby EOD v mezinárodním měřítku. Zahrnuje zmapování 
historického vývoje služby EOD včetně popsání hlavních cílů služby, klíčových aktivit, vizí 
do  budoucna  a  podstatných  aspektů  členství  v síti  EOD.  K této  kapitole  nemám  žádné 
námitky.

Kapitola „Technologické postupy v rámci EOD“ je věnovaná technologickým a organizačním 
aspektům fungování služby EOD. Popisuje všechny podstatné technologické a organizační 
podmínky  fungování  služby  včetně  procesů  prováděných  v rámci  služby.  K této  kapitole 
nemám rovněž žádné námitky.

Kapitola „Služba „Ebooks on demand“ v ČR – strukturovaná analýza (MZK, NTK a VKOL)“ 
uvádí čtenáře do fungování služby v rámci České republiky.  Představuje knihovny do této 
služby zapojené včetně poskytnutí základních informací o aspektech fungování služby EOD 
v rámci  těchto  institucí.  Po  představení  fungování  služby  v jednotlivých  zapojených 



institucích  následuje část  věnovaná představení  cílů,  metodik a hypotéz vlastní  výzkumné 
části (strukturovaná analýza) detailněji zpracované v kapitole 5. Ani k této kapitole nemám 
žádné námitky.

Kapitola „Porovnání výsledků analýzy“ poskytuje výsledky výzkumné části  (strukturované 
analýzy) včetně doprovodných komentářů a zhodnocení provedených autorkou práce, které 
jsou  velmi  přínosné  pro  řešení  otázek  budoucího  rozvoje  služby  EOD  nejen  v České 
republice.  Kapitola  je  dále  vybavena  doprovodným  grafickým  materiálem;  předkládané 
výsledky  analýzy  jsou  proto  velmi  přehledné  a  srozumitelné.  Ani  k této  kapitole  nemám 
žádné námitky.

Kapitola  „Možnosti  propagace  EOD  v ČR“  navazuje  na  výsledky  strukturované  analýzy 
předložené v předcházející kapitole. Kromě vyjmenování a komentování nástrojů a možností, 
které  jsou  již  knihovnami  zapojenými  do  služby  EOD  využívány,  jsou  zmiňovány  a 
komentovány i další možnosti a způsoby propagace EOD v České republice, což je opět velmi 
přínosné  pro  řešení  otázek  budoucího  rozvoje  služby  EOD  nejen  v České  republice  se 
zaměřením na propagaci. Ani k této kapitole nemám žádné námitky.

Závěrečná část poskytuje celkové shrnutí nashromážděných poznatků detailně rozebraných 
v předchozích kapitolách. Kromě shrnutí podstatných aspektů služby EOD (včetně uvedení 
návrhů a možností dalšího rozvoje služby) zahrnuje i přesahy do problematiky digitalizace 
historických tisků v knihovnách obecně. Je tak dokladem schopnosti autorky nahlížet na téma 
v širších souvislostech, což je velmi přínosné. Ani k této kapitole nemám žádné námitky.

Bakalářská  práce  je  napsána  výbornou  češtinou  a  stylistikou  (jedinou  výjimkou,  kterou 
oponentka postřehla, je snad pouze absence čárky mezi větou hlavní a vedlejší v souvětí „Zda 
je  tento  katalog  indexován  Googlem  není  možno  zodpovědět  ...“  na  s.  45).  Formální  a 
grafická úprava práce je taktéž výborná, a to jak samotného textu, tak doprovodných obrázků, 
grafického vybavení, příloh apod.

Bakalářská  práce  Terezy  Simandlové  je  způsobem i  výsledkem zpracování  zajímavým  a 
kvalitním souhrnným příspěvkem k problematice EOD v České republice.  Práci doporučuji 
přijmout k obhajobě v plném rozsahu a navrhuji klasifikovat jako Výbornou.

Téma k     obhajobě:  

Na s. 60 se zmiňujete o možnostech propagace služby EOD v rámci encyklopedie Wikipedie 
a  webu  2.0.  Můžete  rozvést,  co  je  myšleno „Automatickým  generováním  článků  na 
Wikipedii“  v rámci  obohacování  webu  částmi  obsahu  zdigitalizovaných  knih  s použitím 
technologií  webu  2.0?  Podílela  jste  se  Vy  sama  nějak  na  reprezentaci  služby  EOD  ve 
Wikipedii, a pokud ano, jak konkrétně?

Lucie Sakastrová, v.r.


