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Bakalářská práce byla studentkou vypracována a dokončena bez konzultace s vedoucí práce (některé 
komentáře autorka obdržela v předchozím roce, kdy se po vzájemné dohodě rozhodla práci nepodat 
a dopracovat ji). Z tohoto důvodu jsem nebyla schopná ovlivnit zejména metodologickou stránku 
předkládaného textu a můj posudek je tedy svým charakterem spíše oponentní. 

Cílem práce bylo identifikovat různé vydavatelské politiky uplatňované vůči autorům odborných textů 
ohledně možnosti uložení článku do otevřeného repozitáře, tyto politiky podrobně popsat a přiblížit 
je na konkrétních příkladech. Zhodnoceno mělo být také využití autoarchivace v různých vědních 
oborech. Tento cíl byl na úrovni odpovídající bakalářské práce v podstatě splněn, i když 
s následujícími výhradami. 

Teoretická část poskytuje úvod do problematiky a vysvětluje související termíny. I když by některé 
oblasti dané problematiky mohly být objasněny podrobněji (např. poplatek za zveřejnění 
v otevřeném režimu, rozmanitost terminologie v oblasti e-printů u jednotlivých vydavatelů a z toho 
vyplývající těžkosti pro autory), tato část splňuje požadavky na bakalářskou práci. Problematickou se 
jeví spíše část praktická a to zejména z metodologických důvodů, zvláště výběru porovnávaných 
vydatelů. Je evidentní, že si autorka dala s analýzou poměrně velkou práci, snažila se své závěry 
prezentovat přehledně pomocí grafů, ale bohužel kvůli chybným výchozím předpokladům často 
nemají téměř žádnou vypovídací hodnotu. 

V první části analýzy autorka se autorka rozhodla vybrat z databáze JCR všechny časopisy (resp. jejich 
vydavatele), které mají hodnotu IF vyšší než 20. Bohužel nezohlednila to, že hodnotu IF lze 
porovnávat pouze v rámci určitého oboru, mezioborové srovnání (žebříček časopisů ze všech oborů 
dle IF) je nesmyslné. Zejména v humanitních a společenskovědních oborech se vyskytují disciplíny, 
kde i nejprestižnější časopis dosahuje hodnot IF např. kolem 3. Proto také člověka znalého kontextu 
nepřekvapí rozvrstvení časopisů podle oborů (obory s nejvyššími absolutními hodnotami IF) a tedy 
ani výsledný přehled vydavatelů. 

Podobně u části analýzy, kde autorka zkoumá české časopisy v systému SHERPA/RoMEO, vychází 
z chybných předpokladů. Na více místech z textu vyplývá přesvědčení/předpoklad, že vydavatelé 
informace do databáze RoMEO sami zadávají, což není pravda (jedná se o spolupráci jednotlivců a 
institucí, které údaje u jednotlivých vydavatelů zjišťují a ověřují). Data o časopisech jsou primárně 
získávána ze systémů Britské knihovny (Zetoc), americké Národní lékařské knihovny (Entrez) a 
Directory of Open Access Journals (DOAJ). Informace o českých vydavatelích se tedy do 
SHERPA/RoMEO dostávají převážně z DOAJ, proto není překvapivé, že u nich převládají politiky 
nakloněné autoarchivaci článků a OA obecně. Většina komerčních vydavatelů českých odborných 
periodik není vůbec v systému zastoupena, proto nelze výsledky generalizovat a dojít k závěru, že 
čeští vydavatelé mohou být inspirací svým pozitivním postojem k zelené politice (s. 41). 

Jsem si vědoma, že autorka si dala velkou práci s popisem jednotlivých politik vydavatelů, vytvořením 
grafů a tabulek ilustrujících analýzu i s přílohami (soupisy vydavatelů/časopisů včetně jejich politik 
podle SHERPA/RoMEO, převod oborů JCR na obory RIV), ale bohužel vzhledem k uvedené chybné 



 

metodologii výběru vzorku časopisů a nesprávné interpretaci závěrů neodpovídá přínos práce 
vynaloženému úsilí. 

Z formální stránky k práci nemám téměř žádné výhrady. Zvolené informační zdroje odpovídají 
zaměření a rozsahu práce (i když v definicích některých pojmů mohly být využity místo online 
slovníčků spíše odborné publikace), autorka pracovala s českými i zahraničními prameny. Stylistická a 
gramatická úroveň práce je na dobré úrovni, práce má poměrně přehlednou strukturu, text doplňuje 
množství ilustrativních tabulek a obrázků. 

Doplňující téma pro obhajobu: zkuste prezentovat alternativní výběr vzorku vydavatelů z JCR pro 
analýzu v praktické části, která by respektovala oborovou závislost IF 

Závěrečné hodnocení: Vzhledem k výše uvedenému a také faktu, že kromě autora je bakalářská 
práce částečně i vizitkou vedoucího a že se problémům s metodologickou stránkou praktické části 
dalo při psaní textu předejít konzultacemi, doporučuji práci k obhajobě s hodnocením „dobře“. 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 
hodnocení 
hodnocení vedoucího 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky 
práce, splnění zadaného úkolu, využití 
výzkumných metod apod. 

0-40 bodů 
15 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 0-20 bodů 
5 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v 
textu, korektnost citování; hodnotí se využití 
cizojazyčných pramenů; ( v případě plagiátů je 
student vyřazen ze studia bez další obhajoby) 

0-20  bodů 
17 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 
styl vyjadřování; rozsah práce 

0-15 bodů 
13 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod. 

0-5 bodů 
5 

     

CELKEM  55 
max. 100 bodů 

 

 

 

 

 

V Malmö 13. 8. 2015         Věra Pilecká 


