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Bakalářská práce Veroniky Janovské byla již ve svém zadání omezena na popis konkrétní 

problematiky jedné knihovny. Svým způsobem se jedná o doklad situace dílčí knihovny 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Autorka v knihovně působí, k nesporným kladům 

práce patří schopnost popsat složitý systém orientace ve fondu, který vznikal v různých 

historických etapách slučováním jednotlivých sbírek z různých knihoven. Pozitivním rysem je 

i její osobní zainteresovanost v tématu, její zájem o kvalitní chod této unikátní knihovny. 

Systém přírůstkových čísel a signatur je natolik složitý, že i když autorka navrhuje 

v závěrečné části posílení počtu pracovníků na plné dva úvazky, dokonalé zpracování 

knihovny, tak, aby elektronický katalog podával skutečný obraz o všech jednotkách knihovny, 

bylo by potřeba rozhodně více pracovníků. Jedním z problémů je stylistická úroveň práce, 

autorka píše sice o tématu ryze praktickém nicméně její vyjadřování, pravděpodobně 

ovlivněno tímto faktem, někdy až na úrovni hovorového jazyka, např. kap. 3.2.1. nebo v 

V kap. 4.3,: „V současné době v HK často naráží na problém jak zacházet s dokumenty z 19. 
století, o starší publikace má člověk větší obavy a lépe se o ně stará.“  Použití termínu „člověk“ 

není jen stylistická neobratnost, ale čtenáře práce i mate. V historickém úvodu práce, který je 

doložen i studiem dobových materiálů, uvádí v poznámkách pod čarou vysvětlivky o 

jednotlivých osobnostech. V tomto postupu je však nedůsledná, protože nejsou podobnou 

poznámkou opatřeny osobnosti současné, zejména chybí poznámka o PhDr. Petře Večeřové a 

PhDr. Kláře Rösslerové, jejichž působení pro knihovnu historického kabinetu je beze sporu, a 

z textu to i vyplývá, významné. Další nedůslednosti se dopustila při uvádění akademických 

titulů, některá jména jsou jimi opatřena, jiná nikoli. Při popisu zpracování fondu, tedy jádra 

práce zůstává autorka více na povrchu, pracuje s poznatky získanými pozorováním denní 

praxe knihovny. Při precizním zpracování by např. bylo vhodné více rozpracovat agendu 

rychlé katalogizace, např. šablonu pro její provedení, agendu „dokatalogizování“. Také 

v seznamu zkratek nejsou uvedeny všechny zkratky, které autorka použila (KSSS, SSSR, 

MVS, MMVS). V části o věcném popisu chybí uvedení vazeb věcného popisu na organizaci 

fondu, který je, jak z práce vyplývá, dosud stavěn obsahově. Práce končí konstatováním, že i 

přes uvedená problémy plní zdárně své funkce. V části věnované službám jsou uvedeny a 

relevantně komentovány statistické ukazatele práce knihovny. Z hlediska tématu práce by 

však bylo zajímavé zjistit, zda složitá organizace fondu i stav zpracování např. způsobuje 

nějaké problémy ve službách, tj. knihovní jednotku nelze dohledat. Je však možné, že situace 

je zvládnuta a opravdu k žádnému podobnému problému nedochází (autorka jej 

nerozpracovává v problémových okruzích). Vysoce pozitivně hodnotím zařazení obrazové 



přílohy, v kombinaci s popisem organizace fondu, získává čtenář skutečný pohled problém 

zpracování fondů historického kabinetu.  

Otázka k obhajobě: 

Na s. 37, kde popisujete proces revize fondu je uvedeno, že pokud není knihovní jednotka 

nalezena provede vedoucí knihovny kontrolu, zda byla revize provedena správně? V čem tato 

kontrola spočívá? 
 
  

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 
hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Dodrženo zadání, výzkumná metoda „pozorování“ 

není v práci rozpracována, chybí záznamy o 

rozhovorech, doložená komunikace elektronickou 

poštou (bylo možné dát do přílohy) atd. Téma 

není zpracováno ve vztahu k obecné problematice 

malých akademických knihoven  

25 bodů 

přínos Z pohledu zpracování problematiky malých 

specializovaných knihoven se jedná o zajímavý 

doklad konkrétní situace.  

10 bodů 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

Autorka pracovala pouze s českými zdroji, chybí 
citace práce Anny Stocklové, Vzhledem k úzkému 
zaměření tématu lze pramennou část práce 
považovat za uspokojivou. V citacích není uveden rok 
vydání za prvním prvkem záznamu, což při užití 
Harvardského citačního stylu stěžuje orientaci.  

8  bodů 

slohové zpracování Text je čtivý, logicky na sebe navazující, včetně 
rozdělení do kapitol. V odborném stylu určité 
problémy viž text posudku. Rozsah práce 
dostatečný. Kvalitní obrazová příloha.  

5 bodů 

gramatika textu V práci jsou drobné překlepy. 4  bodů 

     

CELKEM  51 bodů 

  
  
 


