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Práce se věnuje tématu, které nebylo takto podrobně ještě v podobě absolventské práce zpracováno, 

v čemž tkví také její přínos. Naplňuje zadání i účel práce, jímž bylo vnést alespoň teoreticky 

komplexnější vzdělávání v oblasti digitálních knihoven a digitalizace do českého prostředí. 

Diplomantka postupuje systematicky od stanovení kompetencí profesionálů specializujících se na 

digitalizaci či spíše na tvorbu digitálních knihoven a správu digitálního obsahu a činnosti a procesy s ní 

související (a tedy požadavky na jejich vzdělávání) prostřednictvím analýzy literatury k tématu, přes 

analýzu několika učebních osnov vysokých škol v USA k porovnání závěrů analýzy těchto studijních 

programů se situací na pracovišti, které je jí důvěrně známé, tj. Ústavu informačních studií a 

knihovnictví FF UK v Praze. Z práce je patrno, že se zabývá prostředím amerických škol, v němž 

dominuje v této oblasti digitální kurátorství a „technologická“ stránka tvorby digitálních knihoven 

oproti snahám evropského prostředí škol zaměřených na informační vědu a knihovnictví, které se 

zdají být silněji zaměřeny na kulturní aspekty online zpřístupňování digitalizací vzniklého/born-digital 

obsahu a jeho širší kontext. Diplomantka uvádí, že školy pro analýzu byly vybrány náhodně, bylo by 

zajímavé zjistit, zda je pouhou náhodou, že všechny vybrané školy obsahují v poměrně širokém 

rozsahu téma digitalizace a digitálních knihoven, nebo zda je možné potvrdit předpoklad, že všechny 

americké školy informační vědy a knihovnictví v podobné míře toto téma ve svých studijních 

osnovách obsaženo mají. Doporučila bych prověřit aktuální data např. pomocí staršího žebříčku škol 

zveřejněných na webových stránkách U.S.News & World Report (Digital Librarianship. In Education 

Grad Schools [online]. U.S.News & World Report, 2012 [cit. 2012-05-06]. Dostupný z World Wide 

Web: http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-library-

information-science-programs/digital-librarianship-rankings).     

Obecné i konkrétní cíle stanovené v zadání práce byly splněny. V práci je patrná schopnost 

diplomantky syntetizovat výsledky vlastní analýzy, zahrnout je do širšího kontextu a stanovit možné 

trendy. Chybí mi pouze explicitní vyjádření doporučení pro vzdělávání v diskutované oblasti pro ÚISK 

FF UK, která diplomantka v práci slibuje a na něž také v závěru práce jako na splněný cíl upozorňuje. 

Tato doporučení v kapitole 5.1.3. z textu vyplývají, nejsou však přímo nikde shrnuta.

Práce je precizně provedena. Diplomantka se orientuje v dané terminologii. Styl spatřuji jako 

jednotný, na vysoké úrovni, text bez gramatických chyb, struktura je v pořádku. Obsahové členění 

práce je dobré, přehledné. Citování a identifikace pramenů je v pořádku, taktéž rozsah práce. Práce 

obsahuje poznámkový aparát a seznam použité literatury.

Vzhledem k tomu, že diplomantka splnila zadání práce a vzhledem k výše uvedenému přínosu, který

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

„výborně“ (1). 



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

15 bodů

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

5 bodů

CELKEM 100 bodů
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