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Hodnocení konzultantky

K obhajobě předkládaná diplomová práce Bc. Lucie Kurzové je věnována analýze, zhodnocení a 
porovnání  sesterských  projektů  otevřené  encyklopedie  Wikipedie  -  Wikizdroje  a  Wikiknihy. 
Autorka  si  téma  zvolila  mimo  jiné  na  základě  navštěvování  výběrového  semináře,  který  se 
zabýval  organizováním a zpřístupňováním oborového obsahu ve Wikipedii.  Jedná se o téma 
velmi aktuální, a proto je i jeho zpracování do podoby diplomové práce zcela určitě přínosné.
Diplomová práce je v souladu se zadáním. Část od Úvodu po Závěr se rozkládá na 65 stranách 
textu, což splňuje rozsahové požadavky na diplomovou práci. Seznam zdrojů tvoří – v souladu se 
zadáním - převážně zdroje typu dokumentačních stránek popisovaných projektů, provozovatele 
nebo  sesterských  projektů,  které  jsou  doplněné  i  několika  odbornými  publikacemi.  Nicméně 
práce se z hlediska  citování  neobešla  bez nedostatků.  Např.  je  v závěrečném seznamu zdrojů 
uveden záznam se záhlavím SAKASTROVÁ, který však není citován nikde v textu. Na s. 64 
v citaci [Wikibooks, Wikibooks:Search result, 2013] zase chybí kurziva ve slově Wikibooks a 
slovo result má být v mn. č., tj. results (a to i v seznamu zdrojů na konci práce).
Hlavní text diplomové práce je rozčleněn na celkem 9 kapitol (včetně úvodu a závěru). Úvodní 
kapitola poskytuje informace o provozovateli a softwaru. Následující 3 kapitoly pojednávají o 
projektech Wikiknihy a Wikizdroje (resp. o jejich anglických a českých jazykových mutacích), 
jejich obsahu, rozsahu, rozdílech apod. 5. kapitola je věnována problematice licenčních podmínek 
zveřejňování obsahů v rámci těchto projektů, 6. a 7. kapitola nástrojům užívaným v rámci těchto 
projektů  včetně  nástroje  vyhledávání,  8.  kapitola  se  zabývá  problematikou  možností  využití 
projektů  a  jejich  obsahů,  9.  kapitola  poskytuje  závěrečné  shrnutí  problematiky.  Kapitoly  a 
podkapitoly (práce je z hlediska struktury členěna do max. 2 (ojediněle 3) hierarchických úrovní) 
jsou  řazeny  přehledně  od  obecnější  po  specifičtější  problematiku.  Vytknout  lze  z hlediska 
pojmenování jednotlivých kapitol fakt, že kapitola 2 a podkapitola 2.3 mají stejný název, stejně 
jako kapitola 3 a podkapitola  3.1, což je matoucí a zavádějící  a bylo by zcela  určitě vhodné 
kapitoly  nebo  podkapitoly  přejmenovat,  resp.  nějak  odlišit.  Další  výtkou  je  nerovnoměrné 
rozložení obsahu, tj. že zatímco některé kapitoly zabírají 10 a více stran (např. kapitoly 2, 3 nebo 
7),  jiné  pouze  1  stranu  (kapitola  4  a  5).  Řešením  by  mohlo  být  sloučení  kratších  (tj. 
jednostranných  nebo  několikastranných)  kapitol  do  jedné  souhrnné,  nebo  přičlenit 
jednostránkové kapitoly do kapitoly předchozí či následující, pokud je to smysluplné. Závěrečná 
část  (reprezentovaná  zejména  kapitolou  9  Závěr,  ale  i  kapitolou  8  Využití)  postrádá  vlastní 
souhrnné kritické zhodnocení problematiky projektů Wikiknihy a Wikizdroje, má spíše popisný 
než analyzující a kriticky hodnotící charakter.
Text  diplomové  práce  obsahuje  doprovodné  grafické  vybavení  v podobě  obrázků  či  snímků 
obrazovky  včetně  několika  samostatných  příloh.  Z hlediska  grafického  vybavení  práce  lze 



vytknout,  že některé obrázky jsou zbytečně malého rozměru a tudíž pravděpodobně i obtížně 
čitelné.  Např.  obrázek na  s.  17  by  mohl  být  větší  a  obsahovat  i  příklady  takto  graficky 
označených  Wikiknih,  jako je  tomu  na  snímané  stránce  http://en.wikibooks.org/w/index.php?
title=Wikijunior:All_Books&oldid=2313442, stejně tak obrázky na s. 31 a 33.
Diplomová práce obsahuje řadu pravopisných, stylistických aj. chyb a překlepů, je z ní patrno, že 
závěrečná redakce textu nebyla provedena příliš pečlivě.
 
Následuje výčet vybraných chyb zahrnující případně i další připomínky 
k obsahu apod.:

• titulní strana, v překladu názvu do Aj chybně j. č. ve slově resource, namísto resources
• s. 9 chybné skloňování ve větě „Téma práce jsem si zvolila na základě návštěvy semináře, 

který se zabýval organizování a zpřístupňování oborového obsahu ve Wikipedii.“
• s. 9 slovosled ve větě „Některé názvy jsou převzaté z Wikipedie,  protože nebyly příslušné 

výrazy u projektů k dispozici a popisovaný předmět plnil stejnou funkci.“
• s.  11  chybí  čárka  za  slovem wiki  ve  větě  „Cílem je  udržovat  projekty,  které  vznikly  na 

principu wiki a podporovat tvorbu jejich obsahů.
• s.  11  chybné  skloňování  ve  větě  „Hodnotným  majetkem  nadace  je  vlastnění  práv  k 

registrovaným ochranným známkám, jako je Wikipedie a jejích sesterských projektů.“
• s. 11 překlep ve slově „Wikemedia“
• s. 12 sloveso navíc ve větě „Software MediaWiki je využívají projekty Wikizdroje a 

Wikiknihy.“ + chybějící sloveso ve větě „Pojem wiki velmi často využívaný.“
• s. 13 neprolinkovaný odkaz ve větě „Na webových stránkách www.wikimatrix.org se nachází 

široký seznam softwarů.“
• s. 13 dvě věty namísto jednoho souvětí (?) „Nabízí vícejazyčné rozhraní pro 140 jazyků. 

Přičemž ne do všech jazyků je přeložený kompletně.“
• s. 13 chybí odkazy na konkrétní stránky u zmiňovaných webů „Jak již bylo výše řečeno, na 

softwaru MediaWiki stojí dnes mnoho webů. Mezi známé patří například Intranet Městské 
knihovny v Praze, KISK, ePrints nebo Library Success.“

• s. 14 chyba v předložce ve větě „Projekt Wikiknihy existuje ke dni 18. 4. 2013 v 121 
jazykových verzích.“

• V odstavci začínajícím na konci s. 14 má písmo větší velikost než ostatní text. (totéž 
v předposledním odstavci na s. 20, který navíc obsahuje opakující se informace ze s. 14 a 15)

• s. 20 chybné skloňování ve větě „Existuje více sesterský projektů a každý z nich je zaměřený 
na jiný typ zpřístupňovaného obsahu.“

• s. 22 chyba ve slově „zaznamenání „ ve větě „Úvodní informace mohou být doplněné 
autorskou stránkou, kde jsou zaznamenání nejdůležitější přispěvatelé knihy.“

• s. 22 chybějící předložka ve větě „Preferovaný formát hudbu a video je Ogg.“
• s. 23 chyba ve slovese ve větě „Anglická verze Wikiknih jsou organizovány podle 

předmětového vyjádření obsahů knih.“
• s. 25 skloňování ve větě „Podprojekt Wikikuchařka (Cookbook) nemá obsaženou v 

předmětovém řazení svůj předmět.“
• s. 27 chybné skloňování ve spojení „7 uživatelé“
• s. 30 předložka navíc ve větě „Na hlavní stránce Wikizdrojů se nachází krátké představení s 

projektu.“

http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikijunior:All_Books&oldid=2313442
http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikijunior:All_Books&oldid=2313442


• s. 30 slovo „roztřízený“ místo roztříděný (?)
• s. 32 čárka navíc ve větě „Díky němu je možné přepsaný text zkontrolovat s předlohou a 

zajišťuje, tak spolehlivost textů.“
• s. 33 chybně mn. č. ve slově textů ve větě „Potvrdit důvěryhodnost přepsaného textů může 

uživatel“
• s. 39 slovosled a čárky navíc ve větě „Nejvhodnější řešení, jak klasifikovat portály, je zařazení 

do jejich nejbližší tematicky stejné kategorie.“
• s. 45 skloňování ve větě „Hledat na Wikizdrojích a Wikiknihách je možné
• podle prohlížení nebo plnotextové vyhledávání.“
• s. 46 čárka navíc ve větě „Při špatném zapsání dotazu, je uživateli nabídnuta možnost 

překlepové nápovědy.“
• s. 48 čárka navíc ve větě „Pro zahrnutí nejnovějších článků a
• dokumentů, je možné využít externí vyhledávač.“
• s. 58 chybné skloňování ve slově smazání ve větě „Ve většině případů je před smazání stránky 

nutné vést diskusi o obsahu a důvodech pro smazání stránky.“
• s. 58 překlep ve slově „diskuyi“
• s. 60 čárka navíc ve větě „Při poškozujících zásazích vandalů, je tento nástroj velmi účinný“
• s. 61 čárka navíc ve větě „Diskusní stránky sledovaných stránek, nejsou automaticky přidány“
• s. 64 překlep ve slově „Diskude“
• s. 65 překlep ve slově uživatelů ve větě „Registrovaní uživatelů mají své osobní diskusní 

stránky, na které jim mohou nechávat příspěvky jiní uživatelé.“
• s. 69 čárka navíc ve větě „Podle nástroje Ad Planner provozovaného společností Google, je 

Wikipedie 6. nejnavštěvovanějším webem na světě.“
• s. 69 čárka navíc ve větě „Zastarávání informací v klasických učebnicích, jde změnit pouze 

publikováním aktualizovaného vydání.“
• s. 72 hrubka ve slově městské ve větě „Knihovníci městské knihovny
• v Praze o tomto projektu ví, a proto mohou uživatelům nabízet jiné řešení pro sehnání 

příslušné knihy.“
• s. 72 hrubka ve slově mohli ve větě „Knihovny by mohli na svých webových
• stránkách nebo sociálních sítích odkazovat na Wikizdroje.“
• s. 75 slova na konci věty  „Mezi knihy patří monografie, učební materiály a příručky.“ jsou 

zapsána menším typem písma než okolní text (stejný problém je i v další větě).

Další připomínky k obsahu:

• Nejednotnost terminologie   (Zřejmě i v rámci samotných projektů?) (na s. 15 jako pododdíly 
něco, co má zřejmě být spíše podkategorie (?), na s. 23 zase nejprve termín kategorie a pak 
předmětové vyjádření či předměty, na s. 25 kategorie a témata (i když jsou asi na mysli 
předměty?), na s. 64 text, pak zase dokument atd.

• Protiřečení si:   „Nástroje můžeme rozdělit podle jejich charakteru na subjektivní a objektivní. 
Subjektivní nástroje jsou vykonávané na základě diskuse uživatelů. Díky této diskusi to nejsou 
nástroje čistě subjektivní z pohledu jednoho uživatele, který by měl právo rozhodovat. Je třeba 
dosáhnout všeobecné shody. Naproti tomu objektivní nástroje jsou automatiky generované.“ 
(s. 50) vs. „Diskusní stránky jsou objektivním preventivním i následným nástrojem.“ (s. 65) 



„Mezi jeden z objektivních a následných nástrojů je možné zařadit mazání ... Ve většině 
případů musí uživatelé diskutovat o osudu stránky.“ (s. 58)

• s. 16 ve výčtu kategorií chybně j. č. ve slově „Social science“ (na stránce projektu je mn. č. 
http://en.wikibooks.org/wiki/Category:Social_sciences, stejně jako na 
http://en.wikibooks.org/wiki/Category:Books_by_subject).

• Chybí odkazy na některé stránky   (popřípadě snímky obrazovky), které jsou zmíněny v textu, 
např. na s. 16 je zmíněna stránka Návrhy na nové knihy (New Title Suggestions), ale chybí 
odkaz na tuto stránku, takže si čtenář textu nemůže snadno a rychle ověřit informace uváděné 
v textu prostřednictvím zobrazení on-line verze popisované stránky. Podobně s. 17 u stránky Z 
Nedávných změn aj.

• s. 23 výčet kategorií vypadá jako opakování výčtu ze s. 15 a 16, stejný / podobný výčet je i na 
s. 25, a opět chybně j. č. ve slově Social science, když na stránce 
http://en.wikibooks.org/wiki/Subject:Books_by_subject je mn. č.

• Chybí doplnění nejrůznějších výčtů vlastním kvalitativním, zhodnocujícím komentářem.  
• s. 43 „Zveřejněný text na Wikizdrojích, který je kompletní, nemusí být dále vylepšován.“ (Asi 

spíše nesmí (?), když se jedná o původní dílo, které je v rámci Wikizdrojů pouze přepsáno, 
max. tak graficky vylepšován, ale zcela určitě ne obsahově)

• s. 50 chybí anglické ekvivalenty uživatelských kategorií (mělo by být u 1. výskytu, ne až dále 
v textu)

• Informace o externích nástrojích na s. 60 a 61 by mohly být v samostatné podkapitole.
• s. 71 neobratný překlad „Úvod do knihovny a informační vědy“ (orig. Introduction to Library 

and Information Science) (místo Úvod do knihovní a informační vědy) + o kus dál zase jiný 
překlad stejného názvu „Úvod do knihovnictví a informační vědy“ (orig. Introduction to 
Library and Information Science).

Průběh  zpracovávání  diplomové  práce  byl  konzultován  prostřednictvím  dvou  proběhlých 
průběžných konzultací, přičemž druhá z nich probíhala poměrně krátce před termínem odevzdání 
DP (necelých 14 dní až několik dní před termínem odevzdání).

Práci doporučuji přijmout k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat jako velmi dobrou až dobrou.

Téma k     obhajobě:  

Na s. 75 uvádíte, že „Speciální a šedá literatura není projekty zpřístupňována.“ Nejedná se ale, 
minimálně v případě wikiknih vytvářených v rámci projektu Wikiknihy, právě proto, že proces 
jejich tvorby i publikování není spjat s tradičním nakladatelsko-vydavatelským procesem, právě o 
specifický druh šedé literatury?

Lucie Sakastrová, v.r. 
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