
Zpracovala: PhDr. Hana Landová, Ph.D. 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Název: Vývoj souborného katalogu ČR, základní problémové okruhy a varianty jejich řešení 

Autorka: Bc. Iveta Lodrová  

Konzultantka: PhDr. Radka Římanová 

Vedoucí: PhDr. Hana Landová, Ph.D.  

Navržené hodnocení: VÝBORNĚ 

 

Diplomová práce předložená k obhajobě je věnována jednomu z jádrových témat knihovnictví – otázce 

tvorby souborných katalogů. Téma je velmi precizně zpracováno a kvalita diplomové práce svědčí o 

vysoké odborné erudici diplomantky.  

 

Vedení práce po obsahové i formální stránce zajišťovala PhDr. Radka Římanová, za což jí tímto velmi 

děkuji. V níže uvedeném posouzení diplomové práce se z velké části odvolávám i k jejímu posudku 

konzultanta DP a ztotožňuji se s jeho závěry.  

 

Jednotlivé aspekty diplomové práce z výše uvedené pozice hodnotím následujícím způsobem:  

 

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Diplomová práce je po věcné i 

metodologické stránce zpracována 

velmi kvalitně. Struktura práce je 

logická. Zvolené metody považuji 

za velmi vhodné a oceňuji zajímavé 

závěry, které byla diplomantka 

schopna ze získaných dat a 

informací vyvodit.  

 

0-40 bodů 36 

přínos a novost práce Přínos práce je vysoký. Velmi 

kladně lze hodnotit plánované 

zařazení závěrů práce do výuky 

jádrových předmětů studijního 

programu ISK na ÚISK FF UK.  

0-20 bodů 20 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr pramenů je zcela 

odpovídající tématu diplomové 

práce – zahrnuty jsou jak české, tak 

zahraniční informační zdroje. 

Velmi kladně hodnotím zejména 

úzké kontakty, které se diplomantce 

podařilo navázat s klíčovými 

0-20 bodů 20 
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Prohlašuji, že předložená diplomová práce splňuje požadavky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Doporučuji hodnotit stupněm 

„výborně“.  

 

 

                                                                                                                     ………………………. 

PhDr. Hana Landová, Ph.D.  

 

V Praze dne 6. 9. 2014  

odborníky. Použité prameny jsou 

korektně citovány.  

slohové zpracování Text předložené DP je velmi dobře 

zpracovaný, stylisticky na vysoké 

úrovni, čtivý a jednoznačně splňuje 

kritéria pro tento typ práce.  

0-15 bodů 15 

gramatika textu Kvalita textu není narušena 

negativními gramatickými či 

stylistickými jevy.  

0-5 bodů 5 

       

CELKEM   max. 100 

bodů 

96 


