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Hodnocení 

K obhajobě předkládaná diplomová práce J. Růžičky je věnována mapování významných 
informačních zdrojů oboru filmové vědy dostupných na WWW. Autor si toto specifické téma 
zvolil sám na základě vlastního zájmu o oblast filmu a o obor filmové vědy. Motivace byla 
podložena také jeho návštěvami přednášek oboru filmové vědy na FF UK a návštěvami 
Národního filmového archivu. 

Diplomant provedl základní bibliografickou přípravu, o čemž vypovídá i závěrečný seznam 
použité literatury čítající cca 50 titulů. Jde v zásadě o dostačující počet pramenů, i když jich 
existuje daleko větší množstvÍ. Prezentace seznamu literatury na s. 110-114 je v celku 
v pořádku, u řady záznamů však postrádám nějak uvedené autorství, zejména korporativní 
(buď v záhlaví nebo alespoň jako sekundární odpovědnost za názvem). Některé záznamy 
vykazují chyby (viz přiložený seznam na konci). Záznamy také postrádají za záhlavím datum, 
domnívám se, že si autor zvolil určitý styl citování (harvardský?) podle ISO 690, jak je vidět 
v textu práce. Užitý citační způsob ale není přesně specifikován v předmluvě. Zařazen mohl 
být také záznam rešerše k tématu, kterou autor zmiňuje v předmluvě (včetně citačního 
odkazu). 

Při tvorbě práce autor vycházel jednak z vybrané odborné literatury, jednak z elektronických 
informačních zdrojů dostupných na WWW. Studium a vyhodnocení použitých informačních 
zdrojů včetně zdrojů zahraniční provenience diplomat zvládal v podstatě bez potížÍ. 
Problematiku překladů jmen, titulků a zmiňovaných zahraničních děl konzultoval s vedoucí 
práce. 

Hlavní text diplomové práce autor uspořádal do celkem 3 základních kapitol, přičemž 
poslední je věnována závěrům. Jejich obsah v zásadě odpovídá zadaným úkolům. Se 
strukturou práce lze souhlasit, ovšem autor udělal chyby při (asi?) závěrečném strukturování 
Osou viditelné již v obsahu na s. 5-6). Podkapitola 2.3.1 má špatně očíslované dílčí části 
(chybí 2.3.1.1, a 2.3.1.5 je uvedena dvakrát). Podkapitola 2.3.3 má část 2.3.3.5, ale nemá 
2.3.3.4. Závěrečná kapitola je označena číslem 4 (má být evidentně 3). Tyto nedostatky by 
měl autor případně odstranit v obou odevzdaných exemplářích po obhajobě. Texty hlavních 
kapitol práce jsou doprovázeny potřebnými obrázky (mimo obrázků typu loga). Zásadní 
připomínka zní: obrázky nejsou nijak označeny, nemají pořadová čísla a legendy a v textu 
práce na ně chybějí odkazy. Kvalita obrázku je v řadě případů sporná, na některých není 
téměř nic vidět. Námitku mám také k formální stránce jejich lokalizace v textu (někdy vlevo, 
někdy vpravo, přítomnost velkých prázdných mezer na stránce, přepadávání obrazu na další 
stranu apod.) 

Kapitola první je věnována vymezení oboru filmové vědy. Výklad hlavních pojmů autor 
přebírá zejména z encyklopedické literatury. Výklady jsou stručné, do jaké míry jsou 
korektní, bude posuzovat oponent, který je odborníkem v oboru filmové vědy. Části 
prezentující česká pedagogická pracoviště jsou uvedeny stručně, v některých případech až 
hodně stručně (proč je zejména o pražské katedře uvedeno tak málo informací? - autor mohl 
informace zjistit návštěvou pracoviště). U vybraných zahraničních institucí by mohl autor při 



obhajobě uvést, jak je zjišťoval a vybíral, co bylo kritériem zařazení či nezařazení. U části 1.5 
(dotazníkové šetření studentů oboru filmové vědy) chybí uvedení počtu rozeslaných 
dotazníků. 

Jádrem práce je rozsáhlá kapitola druhá. V úvodní podkapitole autor uvádí problematiku 
typologie informačních zdrojů. K ní mám připomínky: prezentace typologie informačních 
zdrojů Dublin Core není dostatečná (zahrnuje celkem 12 typů). Proč autor vynechal například 
typ "Moving Image" - ten se k filmu vztahuje, nebo typ "Image" či "Still Image" - autor 
v řadě zdrojů o obrazech píše, nebo "Interactive Resource" - ten je také pro práci relevantní. 
Autorem zvolený typ elektronického časopisu měl být zdůvodněn a vyložen také v souvislosti 
s problematikou tzv. pokračujících zdrojů, resp. jedné jejich dílčí kategorie - integračních 

zdrojů, kam jsou zařazována i webová sídla a databáze. Zdroje těchto typů autor v práci 
prezentuje. Na s. 29 je uvedena typologie databází, která také není kompletní, postrádám 
i databáze faktografické nebo multimediální, které zahrnují řadu databází popisujících různé 
typy digitálních objektů. 

Rozdělení všech vybraných zdrojů na významné a nevýznamné jsem v rámci konzultací 
odsouhlasila. Ovšem autor měl v práci doplnit zdůvodnění výběru a jeho kritéria (postrádám 
tedy popis metodiky práce). Z čeho všeho vybíral a jak vybíral? Části prezentující jednotlivé 
významné zdroje (podkapitola 2.3) mají deskriptivní charakter. Autor se snaží dodržovat 
zadání a s péčí se věnuje otázkám obsahu zdrojů, uspořádání a zpřístupňování informací 
v nich obsažených. Podle autora je nejvýznamnější databází internetová báze IMDb - tu 
popisuje ale až příliš podrobně (cca 28 stran textu), takže čtenář se v popisu téměř ztrácí. 
Někdy se opakují stejné informace (například členění zdroje IMDb na s. 36 je znovu 
opakováno na s. 37 a dalších). Takovým způsobem prezentace by se asi těžko přesvědčoval 
posluchač oboru filmové vědy o důležitosti tohoto zdroje v rámci kursu informační 
gramotnosti (diplomant vyjádřil tuto myšlenku v závěrech své práce). Další významné zdroje, 
zejména komerční, jsou popsány v přijatelných proporcích. 

Méně významné zdroje autor v rámci podkapitoly 2.4 uspořádal do 4 typů, s tím lze v zásadě 
také souhlasit. Ovšem i v tomto případě postrádám metodiku zjišťování a výběru konkrétních 
titulů včetně kritérií. Autor zařadil do této podkapitoly velké množství zdrojů, a proto se 
uchýlil jen k jejich velmi stručné, někdy i méně srozumitelné prezentaci (například u zdroje 
v části 2.4.1.1. není jasné, jde-li o bázi záznamů nebo úplných textů). U některých zdrojů jde 
pak spíše o anotační charakteristiku, kterou jen ztěží může doplnit připojená ikona zdroje (viz 
např. s. 95). 

V závěrečné části (4., ale správně 3.) autor stručně shrnuje zjištěné informace a podává vlastní 
hodnotící komentáře. 

Diplomová práce vykazuje určité formální nedostatky (již výše zmíněné problémy 
a nejednotně zapisovaná interpunkce teček u citačních odkazů). Stylistická a gramatická 
stránka je až na chyby a překlepy (viz níže uvedený seznam) v pořádku. 

Závěrem konstatuji, že práce J. Růžičky v zásadě splnila zadaný diplomový úkol. Autor 
prokázal schopnost samostatného přístupu ke zpracovávané látce. Práci doporučuji k obhajobě 
jako celek a navrhuji ji vzhledem k výše uvedeným připomínkám klasifikovat jako slabší 
velmi dobrou. _ 

Eva Bratková, v.r. ~(Oiv rl.,. ~ 
Překlepy a chyby: 

s. 7 odst. 1, první věta, chybí čárka v souvětí za slovem "uživatelům" 
s. 7 odst. 1, druhá věta, chybí čárka v souvětí za slovem "zdrojů" 



s. 11 jméno Indianské univerzity musí mít (v originále) obě písmena velká - v celé práci se 
vyskytují i takto správně zapsaná jména jiných institucí; totéž platí ujmen uvedených na s. 12 
s. 15 odst. předposlední, chybí párová kulatá závorka za slovem "muzeích" 
s. 30 odst. 1, chybně zapsané slovo "archívem" (má být "archivem") 
s. 34 citace článku či hesla z Wikipedie by měla být odkazována přímo na tento článek či 
heslo (tedy řešení In Wikipedia) - uživatel neví, co autor přesně z Wikipedie použil 
s. 55 odst. poslední, anglicismus "titles" -správně "názvy" 
s. 61 odst. poslední, chybný překlad a pád slova - "Katalogu amerického filmového 
katalogu" má být asi "Katalog amerického filmového institutu" 
s. 80 odst. 1, první věta, chybí čárka v souvětí za slovem "vzorem" 
s. 81 odst. předposlední, uveden anglicismus "editorialy" = úvodníky 
s. 88 titulek 2.3.5 "Závěr kapitoly" má být spíše "Závěr podkapitoly" 
s. 90 u číslovky 560.000 nebude tečka (v zájmu jednotnosti jejich zápisů v celé práci) 
s. 92 titulek "Pohybující se historie" je zjevně nekorektně přeložen (spíše "Filmová 
historie"?) 
s. 107 odst. 2, chybně zapsané slovo "stoleté" - má být "století" 
s. 107 odst. 2, stylistický prohře šek (dvakrát slovo "pak") 
s. 110 záznam ANDREW, chybí čárka před rozsahem stran 
s. 111 záznam Collage, chyba v uvedeném slově a před [cit.] nebude tečka 
s. 112 záznam KONIGSBERG, za rokem vydání bude tečka 
s. 113 záznam PENNE, nebude částice In: (před názvem časopisu) 


