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Cílem práce bylo zmapovat využívání persistentních identifikátorů ve vybraných
digitalizačních projektech.
Téma trvalých identifikátorů bylo diplomantce profesionálně blízké, což je také vidět v textu 
práce. Vykazuje dobrou orientaci v oblasti, jíž je práce věnována, obsahuje fundovaný popis i 
dobrou prezentaci analyzovaných výsledků získaných z dotazníkového výzkumu. 
V úvodní kapitole diplomantka popisuje několik systémů trvalé identifikace a to jasně, 
s přehledem o identifikátorech samotných i s orientací v literatuře.  
Spektrum analyzovaných digitalizačních projektů diplomantka specifikovala dle oblasti, v níž 
se pohybuje, tj. soustředila se na výzkum užívání persistentních identifikátorů v několika
vybraných zahraničních národních knihovnách. V následující části práce diplomantka 
popisuje základní charakteristiky vybraných knihoven spojené především s digitálními 
sbírkami knihoven a dostupnými informacemi o softwaru a použitých schématech metadat. 
V praktické části práce byl proveden u vybraných knihoven dotazníkový průzkum, pro jehož 
potřeby diplomantka definovala několik základních otázek týkajících se použití persistentních 
identifikátorů. Odpovědi respondentů uvádí s vlastním vkladem posouzení a analýzy 
podrobného popisu struktury použitých identifikátorů. Oceňuji zařazení doslovných přepisů 
odpovědí v příloze práce. Z důvodů nízké návratnosti dotazníků byly výsledky dotazníkového 
šetření doplněny o data o dalších knihovnách, o nichž bylo možno získat potřebné informace 
(ovšem již pouze z publikovaných zdrojů). Následně vše diplomantka shrnuje do tabulky a 
závěru.
Práce splňuje požadovaný rozsah, vytčený úkol v zadání byl splněn. Data získaná v 
dotazníkovém průzkumu byla nad očekávání pečlivě a fundovaně zpracována, v čemž spatřuji 
významný rys této práce a také její hlavní přínos. Bylo by možná zajímavé přidat otázku 
týkající se zkušeností dotazovaných institucí s používanými systémy trvalé identifikace
digitálních objektů, což by rozšířilo přínos práce o praktické informace pro české paměťové
instituce. Ovšem předpokládám, že podobné odezvy jsou k dispozici v odborné článkové 
literatuře.   
Vybrané téma považuji vzhledem k realitě v oblasti ochrany a dlouhodobého uchování 
digitálních zdrojů za velmi aktuální. 

Stylistická úroveň práce je velmi dobrá, bez gramatických chyb, vyvážená. Obsahové 
členění je dobré, přehledné a ukazuje na orientaci autorky v tématu. Citování a identifikace 
pramenů je v pořádku. Práce je doplněna o obrázky v textu, který je vhodně graficky upraven.
  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit výsledkem „výborně“ (1).

V Praze 8.9.2013                                               Blanka Vorlíčková
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