
Hodnocení oponentky bakalářské práce 

Metodika zpracování fondů Historického kabinetu FF UK 

Autorka práce: Mgr. Veronika Janovská 

Vedoucí práce: PhDr. Radka Římanová 

Oponentka práce: Mgr. Alena Petruželková 

V Praze 21. 8. 2014 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržené hodnocení: dobře 

Téma bakalářské práce představuje zajímavou možnost uchopit téma kombinující historii a 

současnost jedné z nejstarších fakultních knihoven, která nebyla autorkou bakalářské práce 

dostatečně využita. Podrobný, místy až úmorný popis knihovnických činností odpovídá sice 

odbornému, ale spíše středoškolskému stupni studia, naopak vysvětlení vybraných odborných 

termínů chybí (např. konspekt, s. 27). 

Navrhované řešení zpracování fondů Historického kabinetu je poněkud zmatečné, nesystémové. 

Úroveň zpracování fondů Historického kabinetu před sdílenou katalogizací by si zasloužila důkladnější 

rozbor, pak by i navrhované řešení mohlo být přínosnější. Spolupráce s ústřední knihovnou FF UK 

Jana Palacha, která zároveň poskytuje metodické vedení, mohla autorce poskytnout relevantní 

vodítko, jak problém zpracování fondů uchopit. Nestačí konstatovat, že se nedaří “zachovat určitou 

úroveň a stejný styl“. Dílčí kapitolu o retrokonverzi lze považovat za velmi kvalitní popis jednoho 

z postupů, jak zpřístupnit klasické katalogy v elektronické podobě. Patří proto k jednomu z přínosů 

práce. U kapitoly týkající se věcného popisu, který má pro uživatele specializované knihovny 

Historického kabinetu klíčový význam, postrádám analýzu a návrh řešení. 

Dalším přínosem této práce je kapitola o historii knihovny, kde autorka pracovala s prameny a 

vysvětlujícími poznámkami o jednotlivých osobnostech podílejících se na budování knižních fondů 

Historického kabinetu. Podařilo se jí tak doložit, v čem spočívá hodnota tohoto pozoruhodného a 

rozsáhlého celku. 

V práci jsou zbytečné překlepy a gramatické chyby (např. s. 16, 17, 28, 31, 32), odborný styl není 

dodržován (např. s. 8, 22, 24), chybí vysvětlující poznámky, seznam literatury neobsahuje téměř 

žádný teoretický text, nejsou zde uvedena ani skripta Anny Stöcklové. Z hlediska knihovnické 

terminologie si autorka počíná poněkud svévolně (typická signatura, značně sourodé (?) informační 

potřeby). 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové hodnocení  

metodologie a věcné 
zpracování tématu  

Zadání je splněno částečně, metoda dekompozice systému 
podle A. Stöcklové je formálně dodržena, následná aplikace však 
není důsledná.  

25 bodů  

přínos  Využití znalostí provozu knihovny je využito k popisu, nikoliv 
k interpretaci, v práci předložená historie knihovny představuje 
další možnosti pro výzkum knihovny Historického kabinetu.  

10 bodů  



citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů  

Nízká úroveň práce s prameny.  10  bodů  

slohové zpracování  Odborný styl je narušován hovorovým jazykem.  8 bodů  

gramatika textu  V textu jsou překlepy a gramatické chyby.  2 bodů  

       

CELKEM   55 bodů  

 


