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V Praze, dne 10. 9. 2013

Hodnocení

K obhajobě předložená práce Drahomíry Dvořákové, BBus (Hons), je věnována jedné 
z pozoruhodných osobností americké informační vědy a zároveň oblasti amerického 
databázového průmyslu druhé poloviny 20. století – prof. Marthě E. Williamsové. Jde 
o náročnou, biograficky a historicky zaměřenou práci, jejíž kvalitní zpracování vyžadovalo 
hodně úsilí, kvalitní jazykovou připravenost a studium řady pramenů, z nichž některé lze
v ČR obtížně získat (archiválie aj.). Diplomantka si téma zvolila z nabídky ÚISK, volba byla 
ovlivněna též skutečností, že pracuje v NTK v Praze, která má ve svých fondech řadu 
publikovaných materiálů potřebných pro pracování tématu. Zadání proběhlo sice již v roce 
2010, diplomantka však z důvodů pracovní vytíženosti v zaměstnání přikročila ke zpracování 
až v tomto roce. Jako vedoucí práce však musím konstatovat, že finální tvorbu textu zahájila 
poměrně dost pozdě (červen až červenec 2013), v době prázdnin, kdy nebylo možné už 
problémy konzultovat. Čas je hlavním faktorem, který způsobil, že diplomová práce zahrnuje 
určité nedostatky. Autorka odevzdala práci, jejíž základní textová část má (mimo preliminária 
a postliminária) cca 50 s., a přídavný nezbytný doplněk – personální bibliografie je na cca 20 
stranách.

Diplomantka se na téma připravila nejdříve bibliograficky. Bylo nutné připravit personální 
bibliografii M. E. Williamsové (na té pravděpodobně autorka pracovala postupně již dříve, 
u obhajoby může doplnit přesnější data, jelikož tyto informace nezaznívají v předmluvě 
k práci). Výsledek této činnosti je prezentován v příloze diplomové práce na s. 63-83. Soupis 
je rozdělen na menší část literatury o dané osobnosti a větší část vlastních prací dané 
osobnosti. S vnitřní tematickou (pragmatickou) uspořádaností druhé části lze v zásadě 
souhlasit. Oceňuji kvalitně připravené bibliografické záznamy. Problém lze ale spatřit 
v uspořádanosti na další úrovni, které je jmenné. Není jasné, proč například za záznamem 62 
(WILLIAMS) následuje záznam se záhlavím MACLAURY (č. 63). Problémem je i zařazení 
záznamu č. 34 (The age…) v abecedě písmene „T“, správně by měl být pod písmenem „A“. 
Dalším problémem je začlenění diplomových prací, které Williamsová vedla, mezi její práce 
(určitě není jejich autorkou a vhodnější by bylo jejich zařazení do specifického oddílu).

Kromě personální bibliografie připravila diplomantka i seznam použité literatury, který čítá 
cca 87 titulů odborné literatury, zejména vybraných prací M. E. Williamsové. Domnívám se, 
že pro lepší pochopení věcí by bylo vhodné zařadit a prostudovat i některé další tituly odborné 
literatury k otázkám databázového průmyslu zahraničních, ale i domácích autorů, např. 
některé práce Vlasákovy k tématu informačního průmyslu včetně databázového v USA. 
Bibliografické reference jsou pečlivě připraveny v souladu se standardem ISO 690:2010. 
Cizorodý záznam se vyskytuje na s. 56 (Uzavřené setkání …). Způsob citování pramenů je 
také dle ISO 690:2010 (pomocí průběžných poznámek), ale ne zcela v souladu s touto novou 
normou – ta požaduje pod čarou úplnější záznamy. Velkým problémem citování diplomantky 
se jeví uvedení velkého množství citací (asi?) prací M. Williamsové pod čarou. Jsou uvedeny 
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jenom pod názvem a těžko se tak hledá záznam v seznamu použité literatury. Pro čtenáře to 
může být velmi matoucí.

Hlavní text práce je uspořádán do 4 základních kapitol, přičemž první je věnována stručnému 
uvedení do tématu, poslední stručnému souhrnu celé práce. Úvodní část zahrnuje také cíle 
práce, což mohlo být spíše v předmluvě.

Jádrem diplomové práce jsou kapitoly 2. a 3. Druhá kapitola přináší na asi 17 stranách 
zpracování biografie M. E. Williamsové a její pracovní kariéry. Text je vytvořen na základě 
dostupné literatury, nezahrnuje všechny okolnosti životní dráhy (archiválie byly nedostupné), 
ale pro potřeby diplomové práce ho pokládám za postačující. Autorka se dopustila ale 
určitých formálních a terminologických chyb, které uvádím na konci posudku. Určité chyby 
jsou výsledkem práce při překládání americké odborné literatury. Některá fakta se zbytečně 
opakují (např. přehled získaných ocenění se vyskytuje na třech místech).

Třetí kapitola (26 stran textu) je věnována představení hlavních odborných činností 
a publikovaných prací M. E. Williamsové. Lze sice ocenit, že autorka použila citační metodu 
k výběru určitých prací k podrobnější prezentaci, avšak tato metoda skrývá určité nebezpečí –
ne všechny významné práce Williamsové jsou citovány ve WOS. Tato část byla postižena 
nedostatkem času asi nejvíce. Kvalitní a uspořádaná prezentace činností a děl dané osobnosti 
s patřičným vyhodnocením by vyžadovala nastudování většího počtu jejích prací. Texty 
některých dílčích částí jsou hodně závislé na doslovném překládání anglických textů, zahrnují 
sérii různých chyb (některé uvádím níže v textu). Dobové reálie jsou vykládány jakoby se 
staly dnes (občas je nevhodně uplatňován přítomný čas namísto minulého). Řada informací by 
chtěla více osvětlit a uvést do kontextu vývoje databázového průmyslu v USA. Připomínku 
mám k ne korektnímu překladu názvu článku „Informační vyhledávání“ (na s. 28) – tento 
termín se u nás nepoužívá, správně má být „Vyhledávání informací“. Osobně postrádám lepší 
zpracování problematiky třídění databází, které M. Williamsová v průběhu času postupně 
měnila (podkap. 3.3). Některé pasáže jsou málo srozumitelné (např. s. 39 uprostřed, s. 43 
uprostřed aj.).

Diplomová práce je ukončena stručným souhrnem. Z hlediska formálního je diplomová práce 
připravena vcelku solidním způsobem, v textu se však vyskytuje velké množství chyb 
(i hrubých) a překlepů, jejich  seznam je na konci hodnocení.

Závěrem konstatuji, že diplomová práce Bc. D. Dvořákové splnila zadaný diplomový úkol, ne 
však zcela na očekávané kvalitní úrovni. Práce zahrnuje větší počet různých chyb a dalších 
nedostatků (jsou poznamenány také tužkou v papírovém exempláři). Práci doporučuji 
k obhajobě, ale vzhledem k výše uvedeným připomínkám a níže uvedeným formálním 
nedostatkům ji navrhuji klasifikovat jako Velmi dobrou až Dobrou.

E. Bratková, v.r.

Překlepy a chyby v textu:

s. 7 odst. 1, čtvrtá věta, slovo „database“ by mělo být v množném čísle (databases); totéž 
na stejné straně, odst. 3, poslední věta

s. 7 odst. 2, jméno Chicago se v českém kontextu skloňuje (autorka tak činí na jiných 
místech práce), tedy uvedená fráze bude správně: „v Chicagu“

s. 7 odst. 3, v jednotlivých větách je nutné slovo „kapitola“ nahradit slovem „podkapitola“, 
jelikož jde o druhou úroveň řazení celkové kapitoly 3.

s. 8 odst. 1, první věta, sousloví „vysokým počtem citovanosti“ by měl správně být 
„vysokým počtem citací“, popř. jde myšlenku formulovat i jinak
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s. 8 odst. 1, druhá věta, před zkratkou „např.“ by měla být čárka

s. 8 odst. 4, poslední věta, princip abecedy v uspořádání je nutné doplnit nějakým 
substantivem (abeceda názvů, abeceda autorů, abeceda předmětových hesel apod.)

s. 9 odst. 2, druhá věta, nevhodná spojka „kde“ uvádějící vedlejší větu přívlastkovou, lépe 
spojka „ve které“; vedlejší věta však musí být ukončena čárkou za slovem „indexovány“

s. 9 odst. 2, předposlední věta, chyba ve shodě „se pohybovali informační centra“

s. 12 odst. 2, poslední věta, slovo „nadací“ je v nesprávném pádě

s. 12 odst. 3, třetí věta, překlep ve slově „výzkumá“

s. 14 výčtová položka pátá, slovo „člen“ by mělo být v ženském rodě, jelikož v sedmé 
položce je takový tvar uplatněn; podobně slovo „předseda“ by mělo být také v ženském rodě
(srv. se s. 24, kde je ženský rod tohoto slova uplatněn správně); podobně na s. 15 slovo 
„asistent“/“asistentka“

s. 15 odst. 3, druhá věta, zkratka NSF by měla být pojata v ženském rodě, sousloví tedy 
bude správně „NSF patřila mez agentury“; v první větě je ženský rod uplatněn

s. 16 první výčtová položka, slovo „databázového“ není ve správném pádě

s. 16 odst. 3, třetí věta, slovo „Výpočetní“ není ve správném pádě

s. 18 odst. předposlední, nejasný termín „vyhodnovače“; totéž na s. 29

s. 19 odst. 4, věta druhá, před slovesem „byla“ nebude čárka, nejde o souvětí

s. 19 odst. 6, poslední věta, za slovem „vedoucího“ pravděpodobně chybí nějaké jiné slovo, 
jinak věta nedává smysl

s. 21 odst. 2, třetí věta, chyba ve shodě „hypotézy … byli testovány“

s. 21 odst. 2, poslední věta, sloveso „měl“ by mělo být správně ve tvaru „měla“ (společnost)

s. 21 odst. 3, třetí věta, sousloví „Inovativní práce založená…“ by mělo být zřejmě v jiném 
pádě s ohledem na přísudek „lze srovnávat…“

s. 22 odst. 1, první věta, zájmeno „ji“ není ve správném pádě (má být ve 3. pádě)

s. 22 odst. 2, druhá věta, chyba shody „který produkoval a vydával“ (společnost)

s. 22 odst. 3, poslední věta, chyba ve shodě „CRDB byla citovány“

s. 22 odst. 4, druhá věta, překlep ve slově „Informančí“; anglické jméno by při tom asi bylo 
vhodnější přeložit jako „Indikátory informačního trhu“; totéž na s. 37

s. 22 odst. 5, poslední věta, chyba ve shodě „kolik příjmů bylo generovány“

s. 23 odst. 2, první věta, sousloví „databázového průmyslu“ by bylo vhodné v dané větě 
nahradit zájmenem „jeho“

s. 23 odst. 2, poslední věta, zapomenuté osamocené písmeno „a“

s. 25 odst. 1, poslední věta, chyba ve shodě „které obdržely a získaly“ (vědci)

s. 28 odst. 2, první věta, poslední slovo „databází“ není ve správném pádě

s. 31 odst. 3, poslední věta, nadbytečná částice „se“ a chybí čárka za slovem „objektů“ před 
pokračováním věty hlavní

s. 32 odst. 2, čtvrtá věta, nekorektní odborný termín „hledaných dotazů“

s. 32 odst. 3, věta poslední, za slovesem „organizací“ nebude čárka, jde o větu hlavní

s. 33 odst. 1, věta třetí, termín „soukromé knihovní služby“ by měl být „soukromé 
knihovnické služby“ (dle TDKIV)
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s. 33 odst. poslední, nekorektní pořadí slov „Z39.2 ANSI. standardu“, lépe „standardu 
ANSI Z39.2“

s. 34, odst. 2, pátá věta, zápis procent ve smyslu podstatného jména (75 % záznamů) je nutné 
podle pravidel psát s mezerou (v editoru WORD pak s pevnou mezerou); bez mezery se 
procenta se zapisují pouze ve významu přídavného jména (např. dvacetiprocentní účast –
20% účast)

s. 34 odst. 2, šestá věta, nekorektní tvar slova „vyspělá“ (vyspělé)

s. 38 odst. 1, pátá věta, číslovky řádu tisíců nejsou zapsány jednotně, srv. 1000 a 50,0000 
(druhá číslovka je vůbec nesprávná); totéž na s. 50; podle PČJ je nutné dělat jednotně pevnou 
mezeru

s. 39 odst. 1, první věta, chyba ve shodě „MEDLINE se řadil“

s. 40 odst. 1, pátá věta, chyba ve shodě „centra neměli“

s. 40 odst. 1, šestá věta, chyba ve shodě „vykazovali“ (databázové služby)

s. 41 odst. 2, podivné jméno „Asociace centra šíření vědeckých informací“, nutno ověřit

s. 41 odst. 2, poslední věta, nesprávný pád slova „databázích“

s. 42 odst. 3, první věta, chyba ve shodě „inženýři byly“

s. 43 odst. 2, první věta, chyba ve shodě „dodavatelé databází používaly“

s. 43 odst. 2, třetí věta, v souvětí chybí čárka za slovem „existuje“

s. 44 odst. 3, první věta, slovo „každý“ není ve správném pádě

s. 44 odst. 4, první věta, slovo „instalací“ není ve správném pádě

s. 45 odst. 1, poslední věta, chybí čárka za slovem „uživateli“ (souvětí)

s. 45 odst. 4, věta první, za slovem „databázích“ nebude čárka, jde o větu hlavní 

s. 48 odst. 4, první věta, chyba ve shodě „se objevovaly témata“ a také „témata se 
dynamicky měnily“

s. 49 odst. 2, jméno ALA bude správně přeložené „Americká knihovnická asociace“ (ne 
knihovní)

s. 49 odst. 3, třetí věta, chyba ve shodě „data… byly zpracovány … ; poslední věta tamtéž 
překlep v zájmeně „tyto data“
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