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Práce zevrubně seznamuje s unikátním knihovním fondem Národního konzervačního fondu (NKF) 

uchovávaného v Národní knihovně České republiky (NK ČR) a stávajícím systémem ochrany 

dokumentů tohoto fondu, přičemž ho zařazuje do kontextu fungování systémů ochrany podobných 

knihovních fondů v zahraničí. Již při tvorbě zadání práce autorka měla o její náplni přesnou představu 

vycházející z pracovních zkušeností s tímto fondem, není tedy překvapením, že cíle a osnovu tohoto 

zadání bez odchylky splnila. 

Po úvodu sestávajícím se z uvedení do problematiky tvorby a dlouhodobého uchovávání  tohoto typu 

knihovního fondu jako součásti kulturního dědictví a účelu a cílů budování těchto fondů se v první 

kapitole stručně věnuje historii a současnosti „národního konzervačního fondu  ČR“, jak je pro účely 

práce sbírka označována.  

Na počátku třetí rozsáhlé kapitoly, v níž spatřuji první přínos práce, diplomantka lokalizuje pozici

národního konzervačního fondu v rámci činností a struktury NK ČR, věnuje se popisu současného 

umístění fondu v centrálním depozitáři v Hostivaři, poskytovaným službám spojeným s tímto fondem

a předkládá statistická data spojená s těmito službami. V rámci podkapitoly věnované popisu 

knihovní linky dokumentů směřujících do  NKF předkládá vlastní schéma fungování této linky, dále 

podrobně seznamuje čtenáře se signaturovými řadami dokumentů NKF a s růstem fondu a způsoby 

jeho rozšiřování, což vhodně ilustruje přejatými a řádně citovanými daty.  

Dále popisuje úlohu Oddělení správy národního konzervačního fondu v rámci dvou významných 

projektů NK ČR, jimiž je projekt tvorby Národní digitální knihovny (NDK) a projekt tvorby Virtuální 

depozitní knihovny a zabývá se procesy v rámci NKF s těmito projekty spojenými. Kriticky se k těmto 

projektům vyjadřuje v závěru práce.

V rozsáhlé páté kapitole věnované procesům dlouhodobé ochrany a uchovávání novodobých 

knihovních fondů v zahraničí a jejich porovnání se situací v České republice diplomantka sestavuje 

seznam právních nástrojů pro zajištění ochrany a dlouhodobého uchovávání v České republice a 

následně vycházejíc z praxe a doporučení užívaných v rámci NK ČR podrobně a kriticky sestavuje

přehled pravidel a ukazatelů potřebných k dlouhodobému uchovávání novodobých knihovních fondů.

Zde spatřuji druhý přínos práce.

V následující kapitole diplomantka čtenáře uvádí do situace v oblasti uchovávání knihovních fondů na 

mezinárodní úrovni a následně uvádí několik příkladů zahraničních knihoven a jejich krizových plánů 

vytvořených pro ochranu knihovních fond. Výběr těchto příkladů byl, zdá se, náhodný dle 

vyhledaných pramenů, pro práci však vzhledem k následnému soustředění se na vhodně vybranou 

jednu knihovnu, dostačující. Dále uvádí příklady systémy dlouhodobé ochrany knihovních fondů 

některých evropských a mimoevropských knihoven. 



Následně diplomantka předkládá v kap.č.5  výsledky vlastního šetření programu dlouhodobé ochrany 

knihovních dokumentů v Národní knihovně Švýcarska a srovnává jej s programem NK ČR (vše dokládá 

obrazovým doprovodem). Zde spatřuji třetí přínos práce.     

Jako přínosný a z celé práce vyplývající spatřuji také závěr práce, v němž se diplomantka na základě 

vlastních zkušeností a také na základě práce, kterou provedla, pouští do kritického náhledu a 

zhodnocení současného fungování systému dlouhodobé ochrany v rámci oddělení správy NKF 

Národní knihovny ČR a aktuálních problémů a navrhuje možná zlepšení. Kriticky se staví ze své pozice 

k upřednostňování digitalizace před fyzickou ochranou dokumentů a vyjadřuje se k problémům 

spojeným s výběrem dokumentů vybraných k digitalizaci v rámci tvorby NDK.

Práce je podrobně a precizně provedena, je zde patrná jasná znalost probírané problematiky. 

Diplomantka se bez problémů orientuje v dané terminologii. K obsahové stránce práce nemám 

výhrady, zadání bylo jasně splněno díky autorčině orientaci v tématu.  Ač téma práce není v rámci 

informační věty tématem novým, práce přináší podrobný souhrn informací o Národním 

konzervačním fondu České republiky, systému ochrany tohoto fondu a zařazuje ho samostatně do 

vhodného kontextu.  

Diplomantka pracovala samostatně, orientovala se s přehledem v dostupných informačních 

pramenech, pravidelně konzultovala a náměty a připomínky ve velké většině akceptovala. Stylistická 

úroveň práce je dobrá, třebaže někdy je text až možná příliš strohý tam, kde se diplomantka nejspíš 

rychle „rozepsala“. To však, dle mého názoru, absolventské práci nevadí. Styl spatřuji jako jednotný,

text bez gramatických chyb, strukturu v pořádku. Obsahové členění práce je dobré, přehledné. 

Citování a identifikace pramenů je v pořádku, taktéž rozsah práce. Práce obsahuje poznámkový 

aparát, seznam ilustračního doprovodu, obrazových příloh a použité literatury.

Vzhledem k tomu, že diplomantka splnila zcela zadání své práce a vzhledem k výše uvedeným 

přínosům, které předložená diplomová práce obsahuje, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit 

známkou „výborně“ (1).

Dále následuje tabulka bodového ohodnocení diplomové práce.



Bodové hodnocení diplomové práce

Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

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

40 bodů

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro informační 
vědu v ČR

20 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)

20 bodů

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

14 bodů

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

5 bodů

CELKEM 99 bodů

V Praze dne 4. 9. 2015 

                                                                                           Blanka Vorlíčková


