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Hodnocení 

K obhajobě předložená diplomová práce Bc. Lucie Kurzové patří do kategorie prací, které 

jsou věnovány moderním informačním zdrojům. Autorka si práci vybrala z nabídky ÚISK 

a připravovala ji pod vedením konzultantky, která se na tyto zdroje specializuje. V tomto 

směru musím uvést, že poděkování autorky za vedení není na místě, jelikož jsem práci na 

základě ustanovení ÚISK jenom garantovala. Autorka se mnou nic nekonzultovala. Moje 

hodnocení bude tedy vedeno spíše v rovině oponentské. Diplomová práce má požadovaný 

základní rozsah. 

Cílem diplomové práce měl být podle zadání (viz SIS FF UK) konkrétně rozbor, hodnocení 

a porovnání projektů Wikiknihy a Wikizdroje jako informačních zdrojů. Autorka cíl práce 

zjednodušila a v modifikované podobě ho zmiňuje jenom okrajově na jediném místě, a to na 

samém konci práce (s. 75, „cílem bylo charakterizovat a popsat … “). Očekávala bych toto 

sdělení spíše v předmluvě nebo v úvodu včetně potřebných informací o použitých metodách 

a postupech řešení. Ty autorka nezmiňuje vůbec, v práci nejsou nastavené předem žádné 

parametry rozboru a porovnávání daných zdrojů (potažmo informačních systémů, jelikož 

druhý je samotnou autorkou označen na s. 27 za „online knihovnu s volným přístupem“). 

Není ani jasné, jak a kde byla provedena rešerše k tématu, literatury existuje málo, a tak 

mohla být rešerše kompletní. Podle mne tam několik málo titulů chybí (např. článek 

z časopisu Ariadne, http://www.ariadne.ac.uk/issue49/whalley, článek „Redefinig the book“ 

Robina Peeka, dostupný v ProQuestu) aj.). Zařazeny mohly být i některé další práce 

konzultantky, zejména pak studie ke kategoriálnímu systému Wikipedie, protože tyto otázky 

diplomantka ve své práci také řeší (http://knihovna.nkp.cz/knihovna102/10239.htm). 

Hlavním zdrojem informací se tak staly stránky a podstránky samotných zdrojů, které autorka 

uvádí v seznamu na konci práce (103 titulů). Prezentace seznamu záznamů (na s. 76-90) 

vykazuje řadu formálních chyb (viz např. titul DANOWSKI, je uvedeno, že je online, ale 

chybí URL: http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-Danowski-en.pdf, chybí částice In:, 

uvádění a strukturování některých dalších údajů neodpovídá platnému standardu ISO 690). 

Řazení záznamů má také chyby, např. titul HENDERSON je až na konci abecedy, proč? 

Autorka uvádí v předmluvě, že užívá Harvardský styl citování. Je tedy ale nutné se zeptat, 

proč reference postrádají v některých případech datum za vstupním prvkem a proč jsou 

vlastně záznamy očíslované? 

Hlavní text diplomové práce je (kromě předmluvy a postliminárií) uspořádán do poměrně 

velkého počtu kapitol (9). Počet kapitol i celkové uspořádání celého textu ale není optimální, 

objemy kapitol jsou nevyvážené. Obsah dvou kapitol (4 a 5) je jenom na půl strany textu – 

autorka měla zvážit jejich zařazení do nějaké společné kapitoly, či lépe zařadit je zcela jinam. 

Z pohledu očekávané ucelené analýzy daných zdrojů se jeví obsah 6. kapitoly, věnovaný 

vyhledávacím procesům v daných zdrojích, jako hodně odtržený od kapitol 2 a 3. Dělení 
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hlavních kapitol jde v dílčích částech maximálně na 3. úroveň hierarchie a je vcelku 

přehledné. Ne jako zcela optimální se jeví uvádět stejný titulek u kapitoly a podkapitoly (viz 

např. identický titulek kapitoly 2 a podkapitoly 2.3 nebo kapitoly 3 a podkapitoly 3.1). 

Úvodní první kapitola je věnována stručnému představení Nadace Wikimedia a softwaru 

MediaWiki. Je připravená na základě literatury a dalších zdrojů, autorka je řádně cituje. 

V úvodní kapitole mohl být popřípadě nastíněn problém moderního elektronického 

publikování, jelikož oba projekty se silně tohoto tématu týkají. 

Kapitola 2 a 3 patří z hlediska obsahu ke kapitolám nosným. Jak jsem uvedla výše, postrádám 

úvodem vymezení kritérií analýzy obou zdrojů. Je to důležité také proto, že byla očekávána 

komparace obou zdrojů, a ta by se bývala uspokojivě provedla, kdyby byly předem nastaveny 

takovéto parametry. V kapitole 2 se autorka postupně na úrovni podkapitol věnuje popisu 

vybraných procesů projektu Wikiknihy, zejména tvorbě učebních materiálů a jejich 

kategorizaci. Vyhledávací procesy jsou, jak jsem uvedla výše, popsány mimo tuto kapitolu. 

Hned v úvodní části této kapitoly autorka zmiňuje poprvé problém organizování knih 

v systému Wikiknihy. Sdělení, že knihy jsou rozdělené do „předmětů“ nepokládám z hlediska 

terminologie ze šťastné, spíše měl být použit termín „předmětová kategorie“ nebo 

„předmětové heslo“. Přehled těchto kategorií je uveden poprvé na s. 15-16, podruhé je zmíněn 

stručně na s. 20-21, potřetí na s. 23-24 a vlastně i počtvrté na s. 25-26. Mohla by autorka 

u obhajoby uvést, proč je kategorizace představena takto fázovaně a proč se informace stále 

opakují? První komentář kategorizace Wikiknih je přerušen (vcelku nelogicky) zařazením 

podkapitol 2.1 a 2.2. věnovaných stručnému představení dílčích projektů Wikijunior 

a Wikiknihy. Tyto podkapitoly mohly být lokalizovány až na konec celé kapitoly. 

V podkapitole 2.3 je uveden obrázek, který zobrazuje hlavní kategorizaci témat 

s podkategoriemi druhé úrovně – ty ale nejsou nijak komentovány v textu. Osobně se 

domnívám, že autorka mohla uvést u kategorií a podkategorií i statistiky počtu dokumentů 

v nich, pokládala bych to za přínos práce. Připomenu autorce také, že Obr. 4 (na s. 21) ani jiné 

obrázky v hlavním textu práce nejsou s textem nikde propojeny (jde formální nedostatek 

práce). Podkapitola 2.4 (Popis knihy) evokuje téma metadat. Obsah kapitoly je ale jiný. Může 

diplomantka doplnit u obhajoby, jak to s metadaty je? Totiž o metadatech píše později v textu 

(část 3.3 například). 

Kapitola 3, věnovaná Wikizdrojům, má podrobnější strukturu. Problematika organizování 

dokumentů je složitější, ale i v tomto případě se čtenář do jisté míry v textu ztrácí. Úvodní 

představení kategorizace autorka uvádí již v části 3.1 v posledním odstavci, poté podrobněji 

v rámci části 3.11 (Portály) a extra pak v podkapitole 3.12 (Kategorizace). Soustředění této 

problematiky na jedno místo by pomohlo logice struktury celého textu a také čtenářům. Za 

úspěšné pokládám podrobné popisy tvorby, editování a jiné manipulace s dokumenty. 

Tabulka na s. 40 zůstala neoznačena, což je formální nedostatek, těžko se na ni může 

odkazovat z jiných částí textu diplomové práce. Na s. 42 se vyskytuje veliký shluk zkratek, 

které nejsou ale nijak osvětleny. V práci navíc chybí slovník zkratek. 

Kapitola 4 (na půl strany) měla obsahovat komparaci obou zdrojů (na základě vymezených 

parametrů – ty ale nejsou stanoveny). Její obsah pokládám za slabé místo diplomové práce, 

úkol ze zadání práce zůstal někde na půli cesty. Kapitola 5 nesoucí základní informace 

o licencích k využívání daných zdrojů je krátká, a tak měla být zařazena na jiné místo práce. 

Kapitola šestá přináší informace o možnostech vyhledávání a zobrazování informací v obou 

analyzovaných zdrojích. Popis zjištěných faktů je vcelku přijatelný, až na uplatnění některých 

nekorektních termínů, viz například termín „hledaný autor“ na s. 49 – vyhledávány byly 



dokumenty podle jména autora, nikoliv autor samotný. (Vícečetné chyby pak autorka uvedla 

v tomto směru na s. 73 v kontextu výkladu využívání obou zdrojů). 

Kapitola 7 je rozsáhlá (až 18 s.), přináší úspěšný výklad o nástrojích obou analyzovaných 

zdrojů. Text v tomto případě není výjimečně zatížen gramatickými nedostatky, důvodem bude 

pravděpodobně přebírání znalostí z webových stránek, citace jsou velmi četné. A tak tato 

kapitola neznamená osobní přínos autorky. Osobní přínos ale přináší kapitola 8, věnovaná 

možnostem využití obou zdrojů. Autorka přináší několik zajímavých příkladů a námětů 

k využití těchto zdrojů z domácí i zahraniční scény. Domnívám se ale, že kapitola mohla být 

obsažnější (více příkladů). Mohla by autorka lépe osvětlit tezi ze s. 73, že lze na základě 

vyhledávání v systému ProQuest usoudit, že Wikizdroje jsou využívány? Bylo by totiž asi 

potřebné to doložit rozborem obsahu zaznamenaných dokumentů. Termín „Wikiknihy“ může 

být v záznamech uveden i nahodile. 

Diplomová práce je uzavřena jenom velmi krátkým jednostránkovým závěrem. K textu je 

připojena série příloh, které jsou v tomto případě s textem propojené. 

Text diplomové práce má vážné nedostatky v oblasti české gramatiky i stylistiky, četné 

problémy se ukazují i z pohledu oborové terminologie. Uvádím je v příloze na konci posudku. 

Nedostatky se vyskytují také v rovině formální: text není zapisován jednotnou velikostí písma 

(důvodem mohly být pravděpodobně kopírovací procesy z textů přebíraných z internetu – viz 

např. předposlední a poslední odstavec na s. 20). Obrázky uváděné v textu jsou sice řádně 

očíslovány, jejich legenda však není vždy výstižná, hlavním problémem je ale jejich 

neprovázanost s textem, jeví se tak spíše jako dekorace textu. Před finalizací práce a jejím 

tiskem měly být ošetřeny řádky, na kterých zůstaly osamocené znaky (stahování pevnou 

mezerou na další řádky). Práce postrádá seznam zkratek. 

Diplomová práce Bc. L. Kurzové splnila stanovené zadání s výhradami, které jsem uvedla 

výše v posudku. Práce má nedostatky v rovině strukturální, metodologické, částečně 

obsahové, a v rovině formální. Práci doporučuji přijmout k obhajobě v daném rozsahu, 

očekávám však, že autorka zodpoví sérii otázek z posudku a osvětlí určité nejasné momenty 

obsahu práce. Práci navrhuji klasifikovat z důvodu výše uvedených připomínek jenom jako 

Dobrou. 

Eva Bratková, v. r. 

Gramatické a stylistické chyby a překlepy v textu: 

s. 9 odst. 1, první věta, slovo „činnost“ není ve správném pádě 

s. 9 odst. 2, první věta, slova „organizování“ a „zpřístupňování“ nejsou ve správném pádě 

s. 9 odst. 3, předposlední věta, neobratné sousloví „kapitola, která se věnuje informování 

o nástrojích, které….“ 

s. 9 odst. 4, devátá a desátá věta, slovo „kurzíva“ by mělo být s krátkým „i“ (v souladu 

s akademickými slovníky ČR) 

s. 11 odst. 1, první věta, podmět hlavní věty musí být v množném čísle, neboť není ve shodě 

s přísudkem; jde o více projektů; v tomto směru není ve správném tvaru ani sousloví 

„moderním informačním zdrojem“ 

s. 11 odst. 1, druhá věta, nekorektně zapsané slovo „přispěvovatelů“ 



s. 11 odst. 2, poslední věta, za slovem „wiki“ musí být čárka ukončující vedlejší větu před 

pokračováním věty hlavní 

s. 11 odst. 4, první věta, sousloví „jejích sesterských projektů“ (má být správně první pád) 

s. 11 odst. 6, první věta, proč je jméno „Wikimedia Foundation“ v angličtině, když 

v předchozím odstavci je v češtině? Jde o nejednotné zápisy; totéž ve čtvrté větě na s. 12 a 

také na s. 13 a jinde 

s. 12 odst. 2, druhá až čtvrtá věta, nevhodná stylistika (zbytečně čtyřikrát opakuje jméno 

„Wikimedia Česká republika“, lze řešit souvětím a zájmeny 

s. 12 odst. 4, první věta, uvedeno nadbytečné sloveso „je“ 

s. 12 odst. 4, druhá věta, ve větě naopak chybí přísudek (je?) 

s. 14 odst. 3, druhá věta, sloveso „má“ nutno nahradit slovesem „je“, aby bylo v souladu 

s podmětem; a za číslovkou 167 785 už je slovo „stránek“ nadbytečné 

s. 15 odst. poslední, termíny „částečně vyvinuté knihy“, „čerstvě zahájené knihy“ neznějí 

v češtině dobře, zvážit bylo možné jiné vhodnější překlady; podobně na s. 17, odst. 3, 

přeložené obraty „vyvinutá kniha“ a „kniha ve vývoji“ nejsou příliš vhodné v daném 

kontextu, lépe „zpracovaná kniha“, „rozpracovaná kniha“ apod. 

s. 17 odst. 4, u série zapsaných číslovek s procenty je sice korektně uvedená mezera, ale je 

nutné ji zapisovat jako pevnou mezeru (Ctrl+Shift+Mezerník), jinak dojde na konci řádků 

k nepříjemnému rozdělení řetězců – viz řetězec „75 %“ se rozpadnul do dvou řádků 

s. 17 odst. 4, věta poslední, slovo „knih“ je v nesprávném pádě 

s. 17 odst. 6, druhá věta, nekorektně zapsané slovo „Roztřízené“  

s. 19 odst. 1, výčet, první položka, překlep ve slově „Techhniques“ 

s. 20 odst. 4, první věta, čárka nebude před slovem „proto“, ale až před spojkou „aby“ 

s. 20 odst. 5, poslední věta, hrubá chyba ve slovese „doplnily“ (autoři!) 

s. 20 odst. 6, první věta, slovo „sesterský“ není ve správném pádě 

s. 21 odst. 1, předposlední věta, slovo „offline“ se podle aktuální verze akademického 

Slovníku cizích slov zapisuje jenom s pomlčkou (off-line) 

s. 22 odst. 1, třetí věta, hrubá chyba ve slovese „měli“ (knihy!) 

s. 22 odst. 3, čtvrtá věta, slova „hudba“ a „video“ asi nejsou ve správném pádě, popř. chybí 

nějaká předložka? 

s. 23 odst. 2, poslední věta, podmět věty není v souladu s přísudkem 

s. 24 odst. 1, třetí věta, slovo „vypovídající“ není ve správném pádě 

s. 27 odst. 4, u série zapsaných číslovek řádu tisíců je sice korektně uvedená mezera, ale je 

nutné ji zapisovat jako pevnou mezeru (Ctrl+Shift+Mezerník), jinak dojde na konci řádků 

k nepříjemnému rozdělení řetězců – viz řetězec „7 993 souborů“ se rozpadnul do dvou řádků! 

s. 28 odst. 2, věta první, tvar slovesa „muset“ pro 3 os. mn. č. (dokumenty) je v tomto 

případě uveden krátkou formou „musí“, na jiných místech autorka užívá delší formu „musejí“ 

(viz např. na s. 15 a jinde); vhodné je uvádět v jednom textu jednotně stejnou formu 

s. 29 odst. 4, předposlední věta, vedlejší věta by měla být uvedena správně spojkou „aby“ 

s. 30 odst. 3, první věta, předložka „s“ je nadbytečná 



s. 30 odst. 4, první věta, nekorektně zapsané slovo „roztřízený“ 

s. 30 odst. 5, první věta, jedna z předložek (v z) je nadbytečná 

s. 31 výčet barev, Modrá, slovo „problematický“ není ve správném pádě 

s. 31 odst. 2, druhá věta, nadbytečná čárka ve větě za slovem „práv“ (nejde o souvětí) 

s. 31 odst. 3, šestá věta, ve vedlejší větě není přísudek „bylo vytvořené“, není  ve shodě 

s podmětem (nástroj) 

s. 31 odst. 3, jedenáctá věta, ve slově „kompresy“ (3. pád, ženský rod) je hrubá chyba 

s. 32 odst. 1, nesrozumitelná věta „Skeny dokumentů mohou mít proveden OCR…“ 

s. 32 odst. 4, čtvrtá věta, nadbytečná čárka ve větě za slovem „prací“ (nejde o souvětí) 

s. 32 odst. 5, druhá věta, sousloví „a zajišťuje tak“ zřejmě není korektní („a zajistit tak“?) 

s. 34 odst. 2, devátá věta, slovo „malá“ asi není ve správném pádě 

s. 35 odst. 3, druhá věta, slovní odkaz „viz“ je nutné doplnit pro čtenáře i číslem 

podkapitoly (3.4) 

s. 35 odst. 4, druhá věta, hrubá chyba ve slovesech „přispěli“ a „provedli“ (osoby!) 

s. 37 odst. 1, třetí věta, před slovem „oddělený“ je nutné uvést další sloveso („je“) 

s. 37 odst. 1, pátá věta, vedlejší věta je omylem oddělena tečkou 

s. 45 odst. 1, první věta, nadbytečná čárka ve větě za slovem „vyhledávání“ (nejde 

o souvětí) 

s. 45 odst. 1, předposlední věta, obrat „podle prohlížení“ lépe „pomocí prohlížení“ 

s. 46 odst. 2, první věta, chybí předložka „v“ před slovem „projektech“ 

s. 46 odst. 2, třetí věta, druhý výskyt slova „vyhledávání“ je nadbytečný 

s. 46 odst. 3, první věta, sousloví „pro proces hledání“ je zcela nadbytečné 

s. 45 odst. 3, čtvrtá věta, nadbytečná čárka ve větě za slovem „dotazu“ (nejde o souvětí) 

s. 49 odst. 1, první věta, nadbytečná čárka ve větě za slovem „národních“ (nejde o souvětí) 

s. 49 odst. 2, třetí věta, termín „hledaný autor“ je nesprávný (autor přece není hledán, je 

znám, ale podle jeho jména se vyhledává jeho dokument) 

s. 49 odst. 2, čtvrtá, nadbytečná čárka ve větě za slovem „kategorie“ (nejde o souvětí) 

s. 50 odst. 1, poslední věta, nadbytečná čárka ve větě za slovem „škod“ (nejde o souvětí) 

s. 50 odst. 3, čtvrtá věta, za slovem obecně chybí asi předložka „na“ 

s. 50 odst. 4, třetí věta, hrubka v termínu „nový wiki importéři“ (noví wiki importéři? – jde 

o živé lidi s takovou rolí); totéž ve stejném odstavci v termínu „systémový operátoři“ 

(dvakrát) 

s. 52 odst. 8, první věta, za vedlejší větou musí být přes slovem „získávají“ čárka (jde 

o souvětí) 

s. 54 odst. 2, druhá věta, hrubá chyba ve slovese „byli“ (politiky!) 

s. 54 odst. 2, poslední věta, částice „se“ je ve větě nadbytečná 

s. 55 odst. 5, osmá věta, čárka před vedlejší větou bude až před spojkou „aby“  



s. 58 odst. 3, druhá věta, čárka musí být před vedlejší větou za slovem „oprav“ 

s. 58 odst. 4, třetí věta, překlep ve slově diskuyi“ 

s. 61 odst. 3, pátá věta, částice „se“ je ve vedlejší větě nadbytečná 

s. 69 odst. 2, třetí věta, číslovka 410,000,000 by měla být zapsána jednotně s mezerou 

(pevnou mezerou) namísto čárek; nutno sjednotit v celém textu práce, na jiných místech 

autorka mezery u řádu tisíců dělá 

s. 69 odst. 3, předposlední věta, nevhodný termín „Vyvinuté knihy“ 

s. 69 odst. 4, třetí věta, za slovem „učebnicích“ je nadbytečná čárka 

s. 70 odst. 3, šestá věta, vedlejší věta má chybné tvary spojky a slovesa (nejsou ve shodě 

s předmětem druhé hlavní věty (témata) 

s. 71 na celé straně se vícekrát vyskytuje nesprávný překlad anglického termínu „Library 

and information science“; v češtině se uvádí: „knihovní a informační věda“ (autorka mohla 

zkontrolovat bázi TDKIV, kde je termín „Library science“ uveden); totéž na s. 74 

s. 72 odst. 1, devátá věta, hrubá chyba ve slovese „byly“ (uživatelé!) 

s. 72 odst. 1, patnáctá věta, hrubá chyba ve jméně „Karlu Čapkovy“ (3. pád!) 

s. 72 odst. 2, sedmá věta, hrubá chyba ve slovese „mohli“ (knihovny!) 

s. 73 odst. 3, druhá věta, je užit nesprávný termín „hledaný výraz“ (správně vyhledávací 

výraz, tj. termín podle kterého se vyhledává) – viz TDKIV; totéž v další větě stejného 

odstavce a také vícenásobně v následujících dvou odstavcích 

s. 73 odst. 4, první věta, před slovem „multioborové“ asi chybí předložka „v“ (?) 


