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Diplomová práce se zabývá tématem vyplývajícím z managementu knihovnické práce, tj. 

organizaci tvorby katalogu, jako základního prvku orientace ve fondech knihovny i 

základního informačního systému knihovnictví. Zadání práce reagovalo na aktuální situaci 

krize katalogizace i krize spolupráce v rámci českého knihovnictví. Jako metoda odhalení 

jádra problémů byla zvolena metoda podrobného prozkoumání vybraných zahraničních 

systémů a následná analýza českého prostředí a definování problémů. Již při zadávání práce 

bylo jasné, že studentka může pouze navrhovat varianty řešení, nikoli přinést univerzální lék 

na problémy, které se souborných katalogů týkají.  

Analýza britského COPAC i slovenského projektu KIS3G přinesla jednoznačnou odpověď na 

případné kritiky českého souborného katalogu. Problémy, se kterými se potýkáme v domácím 

prostředí, nejsou nijak ojedinělé, lze je nalézt i v zahraničních systémech, např. problém 

komunikace mezi institucemi, duplicitní záznamy, napojení služeb typu meziknihovních 

výpůjčních služeb. Diplomová práce je zaměřena na jediné významné téma knihovnictví, 

nicméně zdroj problémů je širší. Jsou to socio-ekonomických otázky (personální zabezpečení, 

kvalita software), ale i otázky společenské a politické situace. Další otázkou je odborná 

příprava katalogizátorů, jejich znalost standardů, i kompetence systémových knihovníků. Pro 

úspěšnou spolupráci je důležitá i atmosféra spolupráce na bázi vzájemné důvěry a 

odpovědnosti a přesvědčení o smysluplnosti této spolupráce. Tuto problematiku řeší klíčový 

management knihoven, jejich zřizovatelé i úroveň podpory na úrovni státního rozpočtu, 

zejména v projektech národních, ke kterým souborný katalog ČR bezesporu patří.  

Práce je dokladem toho, že Iveta Lodrová patří nejen díky studiu, ale i osobní 

zainteresovaností, mezi nadějné mladé odborníky. 

  

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Autorka téma zpracovala komplexně, během 

psaní objevila nové skutečnosti, které dokáže 

interpretovat v logických souvislostech ve 

vazbě k hlavnímu tématu. Použité metody – 

intenzivní sběr relevantních literárních 

zdrojů, korespondence s klíčovými osobami 

projektů, návštěva odborných akcí a 

polostrukturovaný rozhovor – pomohly 

vytvořit práci nadstandardní kvality 

s vysokou vazbou na další posun poznání 

v rámci oboru.  

40 bodů 



přínos a novost práce Práce má vysoký přínos pro informační 

vědu. Výstupy práce budou přímo zařazeny 

do výuky předmětů Knihovnické systémy a 

Management knihoven.  

20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Autorka využila relevantní zdroje, díky 

usilovné snaze se jí podařilo navázat 

komunikaci s klíčovými odborníky Velké 

Británie a Slovenska. Tak bylo možné 

doplnit i ty skutečnosti, které dosud 

publikovány nebyly. Citace odpovídají 

normě, stejně tak odkazy v textu  

20 bodů 

slohové zpracování Autorka používá výhradně odborný styl. 

Práce vycházející ze zahraničních zdrojů 

není zatížena anglismy nebo slovakismy. 

Překlady z obou jazyků do češtiny zvládla 

studentka výborně. V části týkající se 

českého souborného katalogu předpokládá 

studentka domácí základní znalost tohoto 

produktu. V tom je část české odlišná od 

zahraniční. Chybí grafické vyjádření (mapa) 

pokrytí spolupráce v ČR (drobný formální 

nedostatek).  

13 bodů 

gramatika textu Práce je výborná i z hlediska gramatiky, 

pečlivosti zpracování (poznámkový aparát). 

5 bodů 

    

CELKEM  98 bodů 

 

 


