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Hodnocení 

K obhajobě předkládaná diplomová práce Miluše Halmichové je věnována aktuální 
a celosvětově diskutované problematice harmonizace katalogizačních pravidel. Jde o složitou 
problematiku a je záslužné, že se diplomantka rozhodla tomuto tématu věnovat. Úkolem 
autorky byl popis vývoje harmonizace a rozbor současného stavu jednání o tzv. 
"mezinárodních katalogizačních pravidlech". V pozadí zpracovávaného tématu byla velká 
motivace autorky - řadu let se katalogizaci profesionálně věnuje na svém pracovišti. 

Diplomová práce je z větší části postavena na pečlivém studiu literatury a dalších 
informačních pramenů. Autorka v rámci přípravy provedla solidní bibliografickou přípravu, 
o čemž vypovídá, mimo jiné, i závěrečný seznam použitých informačních zdrojů čítající 

přibližně 80 titulů. Jeho prezentace na s. 92-104 je na pěkné úrovni. Struktura záznamů je 
v zásadě v souladu s platnými standardy. V záznamech se vyskytují jen některé drobné 
překlepy (např. u posledního záznamu na s. 93 chybí písmeno v záhlaví, v záznamech se 
objevuje nejednotně zapsaný termín ,,[online]" / ,,[on-line]" - doporučen normou je první tvar, 
u některých záznamů, které zahrnují citační datum, naopak termín ,,[ online]" chybí). Autorka 
průběžně a bohatě cituje použité prameny, zvolila pravděpodobně jeden ze způsobů citování 
z normy ČSN ISO 690 ovšem s nějakou vlastní modifikací, která není osvětlena v předmluvě. 
Citace pod čarou jsou uváděny v neúsporném úplném tvaru záznamu (norma doporučuje 
krátký tvar). Větší problém představuje řada citací, které nejsou zastoupeny v závěrečném 
seznamu (například citace s odkazovanými čísly 4-6, 8, 21, 22 aj.). Může autorka u obhajoby 
tuto situaci osvětlit? V případě tvorby jiné verze práce bych doporučila všechny poznámky 
uvedené pod čarou zapisovat jednotně vždy s velkým písmenem na začátku. Doporučila bych 
také provést pečlivou revizi všech citací, protože nejsou vždy v souladu se záznamem 
v závěrečném seznamu (např.- citace č. 52 aj.). U všech citací databáze TDKIV bych 
rozhodně doporučila citovat konkrétní heslo včetně jeho autora, nikoliv neutrálně celou 
databázi. Zřejmě mylný záznam se ocitl v citaci Č. 46 Oe opakován záznam z citace Č. 45). 

Hlavní text diplomové práce je uspořádán do 5 základních kapitol, které jsou doplněny 
nečíslovaným úvodem a závěrem. Kapitola pátá je doplňkovou praktickou částí práce. 
Celkový obsah odpovídá zadaným úkolům. Oceňuji diplomantčinu schopnost postupovat 
logicky při prezentaci dílčích otázek a uplatňování vlastních postřehů na dané problémy. 

Kapitola první je velmi stručným přehledem vývoje katalogizačních pravidel do 20. století. 
Text je bezproblémový a nemám k němu námitek. Ve druhé kapitole autorka předkládá 
uspořádané a z literatury přebírané informace o vývoji mezinárodní spolupráce v katalogizaci. 
Autorka prokazuje výtečný přehled problematiky. 

K nosným částem práce patří kapitoly 3. a 4. Jsou věnovány zasvěcené analytické informaci 
o pravidlech AACR a RAK. Autorka s přehledem komentuje vývoj a současný stav Anglo
amerických pravidel a podává také zasvěcené informace o projektu zcela nových pravidel 
označených anglickou zkratkou RDA (k volnému překladu lze snad dodat, že půjde nejen 
o volbu, ale i o tvorbu či formu selekčních údajů). Záslužnou práci autorka předvádí v části 
3.2. Uživatelům přibližuje vývoj a zejména spletitý aktuální stav a trendy německých 



katalogizačních pravidel RAK a jejich "obrannou pozici" před AACR. Oceňuji prezentaci 
hlavních rozdílů mezi AACR2 a RAK, které jsou čerpány zejména z prací známé německé 
expertky Moniky Munnichové. K opravě bych doporučila tvrzení na s. 55, že seriály se 
bibliograficky zpracovávají centralizovaně v národní souborné databázi ... Je potřeba zpřesnit, 
že seriály či periodika jsou v první řadě centrálně bibliograficky zpracovávané v německé 
národní bibliografii. ZDB je souborný katalog SRN, který není součástí národní bibliografie. 
A jeho provoz je sice řízen Státní knihovnou v Berlíně, ale technický provoz je plně 
zajišťován na půdě Německé národní knihovny. 

Kapitola čtvrtá přináší prezentaci podstatných informací k formování mezinárodních 
katalogizačních pravidel. Autorka zasvěceně představuje zejména podnětné výsledky a závěry 
mezinárodní konference k této problematice, která se konala ve Frankfurtu nad Mohanem 
v roce 2003. K textu nemám připomínky. Na s. 70 je pouze formální chyba - výroční 

konference IFLA se konala v Soulu letos v roce 2006 (tedy ne 2005). 

Pátá kapitola přináší vybrané příklady katalogizačních záznamů z vybraných katalogů světa, 
které dokladují problematiku nejednotnosti pravidel v globálním rámci. Příklady jsou dobře 
vybrané. Na konci mohla autorka provést alespoň jednoduché vyhodnocení. 

Práci uzavírá nečíslovaná část závěru, který má ale jen povahu podrobnějšího resumé. 

Moje podstatná připomínka se týká některých momentů jazyka práce. Autorka v celé práci 
uvádí velké množství jmen korporací a názvů různých děl, ovšem velmi nejednotně. Většinou 
je jméno korporace uváděno korektně v českém překladu s případným uvedením původního 
jména v kulaté závorce. Například na s. 19 je korektně (i když ne úplně) uvedeno jméno 
organizace IFLA v češtině, na s. 40 jméno Kongresové knihovny nebo Kanadské knihovnické 
asociace, na s. 42 jméno Britské knihovny aj. V kapitole páté, ale i jinde jsou pak tato jména 
jen v originále. Na s. 55 se vyskytuje jméno Německé národní knihovny v češtině (byť 
s malou chybou v zápisu písmen), na s. 54, 59 aj. se pak frekventovaně vyskytuje jméno této 
knihovny v českých větách jen v němčině. V těchto větách tak může dojít k potížím s flexí: na 
s. 54 by vlastně měl být uplatněn 2. pád uvedeného jména v němčině, tedy "na webových 
stránkách [ der] Deutschen Nationalbibliothek" (jinak po pomyslném překladu jména v 1. pádě 
dochází k větnému nesouladu). Na s. 30 jsou pak uváděna nejdříve originální jména a v kulaté 
závorce české překlady. Stejná nejednotnost se vyskytuje i u jmen konferencí, seminářů 
apod .. 

Podobná situace je u názvů četně zmiňovaných odborných děl. Někdy jsou uváděny názvy 
v českém textu jen v originále (s. 14, 45 aj.). Uvádění názvů v originále v textu je vcelku 
zbytečné v případě, že pod čarou je přesná citace práce - originální název se tak opakuje, ale 
překlad zcela chybí - viz s.45 aj. Název známé studie FRBR se vyskytuje v práci taktéž 
v různých formách (česky na s. 11, 88 aj., anglicky na s. 32, 46 aj.). Důsledná je autorka 
v kapitole 3.2 - názvy řady německých děl jsou uváděny v textu v překladu, v kulaté závorce 
či pod čarou v citaci jsou pak originály (například na s. 48-50, 53 aj.). 

Text práce je jinak po formální a stylistické stránce připraven na velmi pěkné úrovni. 
Závěrečná korektura však nezachytila ještě některé chyby a překlepy (uvádím je níže ve 
výčtu). Bylo by dobré, kdyby diplomantka v případné další verze práce tyto nedostatky 
odstranila. Rozhodně doporučuji jazykovou revizi jmen korporací a názvů děl. Domnívám se 
však, že z obsahového hlediska jde o výbornou a záslužnou práci. Bylo by vhodné, kdyby se 
autorka tomuto tématu věnovala i nadále. 

Závěrem konstatuji, že práce M. Halmichové splnila zadaný diplomový úkol beze zbytku. 
Diplomantka prokázala plně schopnost samostatného přístupu ke zpracovávané látce. Práci 



doporučuji k obhajobě jako celek a navrhuji ji z obsahového hlediska hodnotit jako výbornou, 
z hlediska formálního bychji z výše uvedených důvodů hodnotila jako velmi dobrou. 

Překlepy a chyby: 

s. 14 strana jako celek nebyla zarovnána z obou stran (na rozdíl od všech ostatních); totéž 
u jednoho odstavce na s. 24 
s. 21 Článek 1., chybí předložka před slovem "katalozích" 
s. 29 zahrnuje termín "webovská" a s. 30 termín "webových" - tento termín by měl být 
v textu uváděn jednotně 
s. 46 odst. 2, první věta je přetížená a pravděpodobně je chyba ve shodě - "principech, 
které?" 
s.47 chybně uvedeno kanadské město Ottawa (podle pravidel Čj není jiný tvar přípustný) 
s. 55 chybně uvedené jméno Britské knihovny 
s. 55 zápis procent ve smyslu podstatného jména (40 %, 60 % akvizicí) je nutné podle 
pravidel psát s mezerou (v editoru WORD pak s pevnou mezerou); bez mezery se procenta se 
zapisují pouze ve významu přídavného jména (např. dvacetiprocentní účast - 20% účast) 
s. 72 předposlední odstavec, mělo by být korektně "Volba jména (záhlaví) korporace" 
(nikoliv názvu) 
s. 80 odst. 1, 6. řádek, zájmeno "takového" není v pořádku 
s. 87 odst. 2, termín "mezi Anglii" má být "mezi Anglií" 

Osamocená písmena na konci řádků (předložky, spojky aj.) je vhodné před tiskem textu 
stáhnout na další řádek pomocí pevné mezery. 

Eva Bratková, v.r. 


