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Cíl práce:

Cílem práce je analýza projektů Wikiknihy a Wikizdroje a jejich zhodnocení jako 
informačních zdrojů.

Shoda se zadáním diplomové práce:

Práce se shoduje se pokyny pro vypracování uvedenými v zadání diplomové práce.

Obsahová stránka práce:

Diplomová práce se zaměřuje na dva informační zdroje, kterými jsou sesterské projekty 
Wikipedie - Wikiknihy a Wikizdroje. Po úvodní kapitole, která projekty zařazuje do kontextu 
ostatních wiki-projektů pod patronátem Nadace Wikimedia a seznamuje s použitým 
softwarem MediaWiki, jsou v následujících částech 2 a 3 podrobně popsány uvedené 
projekty. Další části práce se věnují rozdílům mezi oběma projekty, používaným licencím a 
možnostem vyhledávání. Důležitou částí práce je kapitola 7, která se věnuje nástrojům 
používaným v obou projektech. Stěžejní kapitoly 2, 3 a 7 jsou velmi podrobné, což vede 
někdy až k určité nepřehlednosti, a v podstatě pouze popisné, neobsahují vlastní autorčino 
hodnocení jednotlivých částí systémů nebo jednotlivých nástrojů. Je škoda, že v práci není 
uvedeno alespoň u některých řešení, z jakého důvodu byla v projektech zvolena a použita. Je 
ovšem zřejmé, že autorka pečlivě prošla všechny části obou zdrojů a podrobně se s jejich 
fungováním seznámila. Za zajímavou, i když poměrně stručnou, považuji závěrečnou kapitolu 
8, která se věnuje možnostem využití Wikiknih a Wikizdrojů a která přináší určitý vlastní 
přínos autorky ke zpracovávanému tématu (návrhy možného budoucího využití projektů 
v prostředí knihoven). Práce má celkově zejména popisný charakter, postrádám větší prvky 
analýzy a hodnocení.

Výběr informačních zdrojů:

Zvolené informační zdroje odpovídají zaměření a rozsahu práce. Autorka prostudovala 
převážně velké množství online informačních pramenů, což je dáno charakterem 
zpracovávaného tématu.

Stylistická a gramatická úroveň práce:

Tato součást diplomové práce je bohužel její nejslabší stránkou. Co se týká stylistické úrovně, 
je rušivé zejména velmi časté používání konstrukce slovesa být + přídavného jména (např. 
projekt byl založený) místo opisného pasiva (projekt byl založen) – Jazyková příručka Ústavu 
pro jazyk český tuto konstrukci označuje za hovorovější a upozorňuje, že někdy znamená i 



posun významu věty. V práci je poměrně značné množství překlepů a přepisů, což naznačuje, 
že nabyla provedena důkladná závěrečná korektura textu. Bohužel se vyskytují i hrubé 
pravopisné chyby (díky kompresy, osoby přispěli, systémový operátoři, článek věnovaný 
Karlu Čapkovy). Místy je také diskutabilní překlad z anglického originálu, např. s. 41 
„affiliation“ – přesvědčení, s. 39, 55 „miscellaneous (portals)“ – různorodosti, s. 71 „library 
and information science“ – knihovna a informační věda.

Formální stránka práce (struktura, formální a grafická úprava):

Práce má poměrně přehlednou a logickou strukturu, jednotlivé podkapitoly na sebe vhodně 
navazují (možná kromě kapitol 5 a 6).

Po formální stránce splňuje diplomová práce veškeré náležitosti. Zdroje použité pro 
vypracování diplomové práce jsou řádně citovány. V části příloh je poněkud nepřehledné pro 
čtenáře práce to, že jednotlivé přílohy nejsou označeny na začátku stránky, jak je obvyklé, ale 
až pod obrázkem.

Práce má poměrně dobrou grafickou úroveň. Vhodně je použita např. kurzíva pro zvýraznění 
překládaných výrazů, na některých místech práce se ale vyskytuje odlišný font písma. Práce 
obsahuje množství obrázků, které dobře ilustrují text.

Doplňující otázky (témata) pro obhajobu:

1. Shrňte prosím případné nevýhody nebo úskalí projektů Wikiknihy a Wikizdroje a 
možnosti, jak těmto hrozbám mohou oba zdroje podle Vašeho názoru čelit.

Závěrečné hodnocení:

S ohledem na výše uvedené hodnocení doporučuji diplomovou práci k obhajobě s návrhem 
klasifikace „velmi dobře“ až „dobře“.

19. 5. 2013 Mgr. Věra Pilecká


