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Hned v úvodu svého osudku musím uvést, že téma, které si diplomantka zvolila, bylo 
velmi náročné a jak se ukázalo, ne zcela v jejích možnostech jej dobře zvládnout. Z tohoto 
hlediska jsem tento posudek pojal jen jako stručné poukázání na nejzávažnější typy nedostatků 
přičemž jsem ale nakonec, po zvážení celkové hodnoty díla, přistoupil nakonec k doporučení 
jeho obhajoby a hodnocení ještě posledním stupněm, zajišťujícím postup diplomantky k ústní 
části státní závěrečné zkoušky.

Práce je zřejmě založena na přehledu publikační, výzkumné a lektorské činnosti 
profesorky Williamsové. Příloha, kterou bibliografie díla této významné osobnosti tvoří, 
obsahuje skutečně značný počet položek. Nicméně je tato část téměř neutříděna a působí na 
čtenáře jako obtížně přehledný seznam. Nepochopil jsem vlastně, podle jakého kritéria je 
uspořádán např. soupis pod nadpisem "Knihovny, informační centra a producenti databází", 
ani další oddíl "Online informační databázový průmysl".

Autorka měla zřejmé potíže s překládáním anglických textů. Někdy to už vlastně 
nedává smysl, jako např. na str. 17 věta "Měl jsem příležitost slyšet mnoho jejích současných a 
dřívějších mimořádných popisů jako inovativní a přesvědčivý, příjemný a výkonný...". K tomu 
navíc ne vždy zvládla pravopis, jako např. na str. 21 "...tyto výzvy jim umožnili...", nebo na 
str. 25 "...dávala tak vědcům příležitost zveřejnit ocenění a členství, které obdržely ...", atd.

Jestliže je dílo postaveno na bibliografii, bylo by vhodné lépe dodržovat pravidla 
citování. Např. na str. 32, ale i jinde jsem nenašel celé citace dokumentů, na které se pod čarou 
odkazuje pouze názvem a stránkou.  

Pak jde ještě o řadu nepřesností a drobností, na které si dovoluji jen uvedením několika 
málo příkladů poukázat: v textu je odkázáno na " Obrázek č. 1" a vyobrazena je "Tab. č. 1", 
jednou se desetiletí uvádí jako "60 tá léta", jindy "60tá léta", přičemž lépe by bylo "60. léta", 
jednou je Williamsová označena jako "technický instruktor" a jinde zase jako "technická 
instruktorka", atd.

Na práci  je nicméně třeba v každém případě ocenit snahu zmapovat skutečně celé dílo 
profesorky Williamsové, její další odborné aktivity a zejména význam a odkaz, který tato 
výrazná osobnost informační vědy zanechala. 

Celkově práci, která byla evidentně obtížně zvládnutelná pouze v rámci diplomové 
práce, doporučuji k oponentuře. Tam by měla diplomantka zejména vysvětlit, na jakém 
principu a proč takto je bibliografie Williamsové v příloze  utříděna, a jak lze nalézt citace děl, 
odkazovaných pod čarou. 

V Praze 4. září 2013

Doc. PhDr. Rudolf Vlasák


