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Hodnocení 

Předložená rigorózní práce Mgr. Renáty Salátové je věnována tématu, ke kterému má autorka 

velmi blízký i osobní vztah. Jak uvádí v předmluvě, zastává více let funkci výkonné 

redaktorky významných knihovnických periodik „Knihovny – knihovnické revue“ 

a „Knihovny Plus“ (NK ČR). Měla tudíž relativně dobré podmínky k získání řady potřebných 

dat za účelem popisu a zejména srovnání českých a slovenských knihovnických periodik. Cíl 

práce není na počátku textu zcela jasně vymezen, autorka na s. 6 uvádí, že cílem je analýza 

českých a slovenských knihovnických periodik a popis redakčních prací, nastínění možného 

vývoje zahrnutých periodik a seznámení veřejnosti s touto oblastí. Do cílů autorka nezařazuje 

srovnání těchto periodik, přestože je dáno již v názvu práce a text v určitých partiích 

porovnávání skutečně zahrnuje. Doporučila bych, aby v cílech bylo jasněji deklarováno, že 

půjde o srovnání formálních parametrů periodik (především?) nebo také parametrů 

obsahových (?) a že půjde o srovnání buď periodik z ČR vůči periodikům SR, anebo 

o srovnání periodik pouze v rámci vnitřních územních celků. Požádám autorku, aby v části 

obhajoby práce hlavní i dílčí cíle práce jasně či přesně vymezila. 

Rigorózní práce je založena jednak na studiu vybrané relevantní literatury (zejména české 

a slovenské provenience) a dalších pramenů k tématu, jednak na získání informací o redakční 

práci buď přímo v terénu mateřské instituce, nebo prostřednictvím dotazníků (data z jiných 

redakcí ČR a SR). Práce má velký rozsah (167 stran základního textu včetně tabulek a grafů 

z průzkumů a také 14 stran příloh). Velký stránkový rozsah je dán zejména popisy časopisů 

včetně tabulkových přehledů s jejich formálními parametry. 

Autorka provedla relevantní bibliografickou a informační přípravu, o čemž vypovídá, mimo 

jiné, i závěrečný seznam použité literatury čítající cca 95 titulů (na s. 148-159) včetně 

3 vlastních publikací (jde zejména o konferenční příspěvky relevantní tématu rigorózní 

práce). Seznam referenčních záznamů je připraven na pěkné úrovni. V práci je užit jeden 

z nabízených stylů normy ISO 690 (harvardský), je aplikován bezchybně. 

Hlavní text rigorózní práce je uspořádán do celkem 8 číslovaných kapitol a nečíslované 

předmluvy (rozsáhlejší popis motivace ke zpracování tématu), úvodu (resumé obsahu práce) 

a stručného závěru. Většina kapitol (kapitoly 1-7, cca 75 % textu) má rozborově popisný 

a částečně také srovnávací charakter, kapitola 8 pak přináší prezentaci výsledků z malého 

bibliometrického průzkumu českých periodik a dvou jednoduchých dotazníkových šetření. 

Kapitola první (8 s.) obsahuje definice vybraných termínů relevantních tématu práce 

(pokračující zdroj, hlavní typy seriálů a periodik, typy článků a termíny související s redakční 

prací). Definice jsou převzaty z publikovaných pramenů (zejména databáze TDKIV a také 

z Encyklopedie praktické žurnalistiky). Text má povahu přehledu definic (někdy i více definic 

na jeden termín), výjimečně je uveden komentář k problémové definici. Lze tedy 

předpokládat, že se autorka ztotožnila s většinou definic a že je pokládá za nosné vůči obsahu 

své práce. 

Druhá kapitola (3 s.) představuje velmi stručnou formou historii oborových časopisů 

v bývalém Československu. Autorka při popisu využívá i v tomto případě osvědčených děl 

jiných autorů, zejména pak J. Kubíčka a G. Šromové (diplomová práce MU). Výkladová část 



je doplněna přílohami 1 a 2 s tabulkovým přehledem zaniklých slovenských a českých 

knihovnických periodik. 

Kapitola třetí je již obsáhlejší (19 s.) a prozrazuje, že autorka se v této oblasti dobře vyzná. 

Prezentovány jsou podrobné popisy redakční práce, a to na základě rozboru činností dvou 

výše citovaných časopisů, ve kterých je výkonnou redaktorkou. V tomto směru je kapitola 

spíše popisnou případovou studií, než obecně platným popisem činností pro tvorbu oborových 

periodik. Návazná kapitola čtvrtá (10 s.) je pokračováním předchozích popisů, autorka 

představuje nejprve redakční radu a její úlohy a podrobně se pak věnuje procesům recenzní 

činnosti. Zahrnuté tabulky malých statistik i grafy jsou korektně propojeny s výkladovým 

textem. Připomínku lze vznést k formální chybě: titulek celé kapitoly zůstal osamocen na 

poslední řádce předcházející strany (u kapitol je požadováno vždy zařazení nové strany). 

Pátá kapitola (17 s.) přináší podrobnější popis formálních náležitostí odborných příspěvků v 

časopisech. Autorka v úvodních pasážích čerpá opět z publikované literatury (zejména Široký 

a Šanderová.), aby v další rozsáhlejší části učinila výklad o užívání citačních stylů a citování 

v zahrnutých časopisech. Prezentace citačních stylů je bez připomínek. Kapitola je uzavřena 

přehledem dat o etice a etických kodexech časopisů (založených na odborných pramenech). 

Jádrovou částí práce je rozsáhlá šestá kapitola (33 s.). Představuje charakteristiky zahrnutých 

knihovnických časopisů s celostátní nebo regionální působností. Po bližším pročtení textu 

i tabulkových přehledů jednotlivých časopisů je jasné, že důraz byl položen na formální 

parametry popisovaných objektů. V doprovodných rozsáhlejších nebo kratších textových 

popisech jsou krátce zmiňována též tematická zaměření či tematické rubriky (v tabulkách 

uvedeny ale nejsou). Nelze proto konstatovat, že by autorka provedla obsahovou analýzu 

těchto časopisů. Celá kapitola postrádá celkové srovnání s hodnotícím závěrem rozboru, který 

mohl být učiněn alespoň na úrovni parametrů uváděných v tabulkách (základní statistiky). 

V sedmé kapitole části (10 s.) autorka nejprve stručně prezentuje požadavky na zařazení 

periodik k excerpci do prestižních bibliografických a citačních databází (ERIH Plus, Scopus 

a WOS), aby v části 7.4 upozornila, že knihovnická periodika v ČR mají v současnosti 

složitou situaci, pokud jde navíc o jejich zařazení do seznam neimpaktovaných časopisů RIV. 

Konstatuji s uspokojením, že tato kapitola je uzavřena dílčím diskusním závěrem. 

Poslední osmá kapitola (38 s.) rigorózní práce nese vlastní přínosy autorky. Zahrnuje tři 

podkapitoly výzkumného rázu. Podkapitola 8.1. je nejvíce slibná co do titulku (tematická 

analýza oborových časopisů). Přináší výsledek tematické analýzy ale jenom (podle vyjádření 

autorky na s. 108) oborových periodik z území ČR na základě statistického měření obsahů 

jejich článků (pomocí třídníků systému Konspekt, obsažených v záznamech databáze KKL). 

Z hlediska celkového cíle rigorózní práce je důležité podotknout, že měření obsahů ale 

pravděpodobně nezahrnulo slovenská periodika (v celkových závěrech práce na s. 147 

autorka tvrdí, že slovenská periodika zahrnuta byla). V tomto směru se proto nemohlo provést 

žádoucí srovnání. Srovnání obsahů periodik obou států by bylo vysoce cenným výsledkem. 

Může autorka u obhajoby okomentovat tento problém? A může osvětlit, proč nebyly 

zahrnuty do analýzy články ze slovenských periodik, které databáze KKL zpracovává 

včetně třídníků Konspekt? Anebo zahrnuty byly? Jak lze porozumět krátkému sdělení 

autorky na s. 147 „…analyzuji… díky… osobní analýze periodik (zvláště slovenských)“? 

Jak byla provedena osobní analýza slovenských periodik? Stran statistického tematického 

šetření českých periodik autorka neuvedla přesný postup (odkázala čtenáře pouze 

hyperodkazem na web NK ČR s popisem třídění Konspekt). Jak bylo přesně realizováno 

vyhledávání záznamů, není náhodou v uvedeném počtu 7055 zahrnuta nakonec 

i produkce článků ze zaznamenaných slovenských periodik? Které selekční údaje 

a které hodnoty byly přesně při vyhledávání použity? Jak byly kombinovány? Jak byla 



získaná data zpracována, v editoru Excel? Autorka si položila na úvod několik málo 

výzkumných otázek (pravděpodobně na základě znalostí o oborových tématech) a výsledná 

číselná data v přiložených tabulkách a grafech v závěru podkapitoly stručně interpretovala 

a vyhodnotila trendy. 

V podkapitole 8.2 je prezentován průzkum redakcí knihovnických periodik s cílem zjistit 

aspekty redakční práce v oborových časopisech. Sice to není v textu uvedeno, ale lze 

předpokládat, že tato část práce navazuje na kapitolu 6. Autorka si stanovila 4 malé pracovní 

hypotézy průzkumu (formálního charakteru), některé otázky jsou možná nadbytečné (forma 

periodika, periodicita), jelikož tyto údaje byly již prezentovány v jiných kapitolách (jdou 

zjistit snadno i bez dotazníku). Interpretace získaných dat je bezproblémová, podkapitola je 

ukončena dílčím vyhodnocením. Podkapitola 8.3 prezentuje výsledky kvalitativního 

průzkumu specifik redakční práce v celostátních časopisech (dotazován byl menší počet 

redakcí). 5 malých pracovních hypotéz průzkumu autorka opět dokládá na získaných datech, 

po jejich interpretaci předkládá vyhodnocení. 

Práce je v hlavní textové části ukončena stručným vyhodnocením sledovaných otázek 

s komparativními prvky, zejména co do formálních parametrů. 

Rigorózní práce je z hlediska formálního připravena na solidní úrovni. Hlavní text je 

doprovázen seznamem abecedně utříděných zkratek (jedna připomínka se týká zkratky 

„UMB“: úplné jméno je částečně ve slovenském a částečně v českém jazyce, konkrétně 

jméno „Matěje Bela“ je zapsané jinak než na s. 58 a 82). Připojeny jsou i vhodné relevantní 

přílohy. V seznamu použité literatury není sjednocená vždy interpunkce u všech záznamů 

(namísto tečky má být čárka před datem za vstupním prvkem v záznamech: ČINČERA, 

JEŘÁBKOVÁ KURKA, NEUMANN, PAVLÍČKOVÁ, SUCHÁ). V záznamu 

AMRICHOVÁ je navíc, oproti jiným záznamům, zkratka „s.“ před rozsahem stran. 

Závěrem konstatuji, že práce Mgr. R. Salátové v zásadě splnila zadané úkoly z přihlášky 

k rigoróznímu řízení. Je věnována specifickému tématu oboru studia. Práce má převážně 

deskriptivní ráz, ocenit lze řadu předložených detailů o práci redakcí periodik. Rigorózní 

práce obsahuje i výsledky malé tematické analýzy (byť mez možnosti srovnání se 

slovenskými periodiky) a výsledky 2 malých průzkumů redakcí časopisů. Jde o vlastní přínos 

autorky. K práci mám určité připomínky, poznámky, což ale nebrání jejímu doporučení 

k obhajobě jako celku. 

Eva Bratková, v. r. 



Rigorózní práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a 

věcné zpracování 

tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové 

(věcné) stránky práce, splnění 

zadaného úkolu, využití 

výzkumných metod apod. 

36 bodů 

přínos a novost 

práce 

hodnotí se přínos a novost práce 

pro informační vědu v ČR 

17 bodů 

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) 

18 bodů 

slohové 

zpracování 

hodnotí se čtivost textu, skladba 

vět, odborný styl vyjadřování, 

rozsah práce 

12 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň 

práce, hrubky, čárky ve větách 

apod. 

5 bodů 

     

CELKEM  88 bodů 

Hodnocení rigorózních prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-80 bodů Nedoporučeno k obhajobě 

81-100 bodů Doporučeno k obhajobě 

 


