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Posudek 

Cíl práce: 

Diplomantka si vytkla jako cíl práce seZllámení s problematikou popi Sll elektronických online 
zdrojů na národní i mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že s~ jedná o problematiku 
v oblasti kniho\ nictví velmi čerstvou, kd~ dosud pravidla popisu, rcs;). standardy nejsou zcela 
"usazeny'" zvojla si diplomamka téma znal~lIě náročné, ale součaLě tak'§ velice užitečné 
obecně pro kaLalogizační praXÍ v Česk.é republice. Vedle fundo\ ané teoretické části je 
diplomová prác~ postavena i na praktických zkušenostech, získaných \ Národní knihovně ČR 
při spolupráci na řešení projektú zaměi'"ellých na archivaci českého w -:bu, kde se diplomantka 
zaměhla na katdogizaci online /drojů. 

Shoda se zadál,ím diplomovéhu úkolu: 

Záměr diplomu\é práce, tj. analýza a vyhodnocení otázek "klasické" katalogizace 
elektronických ulIline zdroj ů z puhledu zahraniční i české katJ.logiz .lcní praxe a prezentace 
výsledků anal~!zy stávající katalugizační ~raxe Náro.Jní knihovny ČT, se shuduje se zadáním 
diplomového úL)lu. " 

Struktura prácť: 

Práce je rozčlel.ěna do šesti n~. "ebe m,vazujicícll kapito1. \' úvod IÍ kapitole diplomantka 
charakterizuje iJ.formačnÍ zdrojl publiko v'ané na Internetu; součástí 1~~0 kapitoly je užitečné 
vymezení pojJl1J "elektronický online zdroj'". Ve druhé kapitole shrnuje vývoj popisu 
elektronick.ých lJrdine zdrojů, a sice zejména aktivit v USA, jejichž byl dosud popis těchto 
dokumentu dúiI1éllou. Třetí IClpitola, kteri je v teoretick~ člc,ti diplomové práce 
nejrozsáhlejšÍ, 3,ulywje Jednotl.\ ~ pole bibliogralíckého fonnllU \. .toRC 21 používaná při 
popisu elektron.ckých online .:drojů, kde zt:jmélla stanovení typ. zázllamu pro zápis 
kódovaných úd:.,jú a celkový charakter záznamu je oproti popisu jiných ,druhů dokumentů 
velmi složité. Čt vrtá kapitola se zabývá pupisem elektronických onlinl zdrojů v praxi Národní 
knihovny ČR. Vedle tvorby katalogizačn,ch záznamů ve fomúlu MPdzC 21 a metadatových 
záznamů ve fonnátu Dublin ('0;( v rám,'i projektu WebArch;\" zde Ziniúuje také popis pro 
oborové inťoI111:,,-5nÍ hrány - prol,kmatika pOpISU je tak zasazena do š.r)ího l<.ontextu. Cennou 
částí diplomové ,Jráce jSOll v bpltole 5 pi"iklady popisu základních t)'lilI elektronických online 
zdrojů z hledisb jejich bibliografické úrovně, kde ke každému příkhldu je uveden komentář 
vysvětlující specifika a problémové otázky těchto typů zdroj Ů. Záv':rečná kapitola shrnuje 
předchozí části 3 zdůrazňuje neu~;t:llý V)Vdj složité problematiky, kkL ,:e tématem předložené 
diplomové práce 



Volba informačních zdrojů: 

Rozsahem i časovou aktuálností představují citované prameny velmi solidní bibliografický 
soupis dostupné literatury k celé komplexní problematice popisu elektronických online 
zdrojů. Splňuje tudíž kritéria výborné úrovně diplomové práce. 

Stylistická úroveň práce: 

Po této stránce nemám k práci výhrady. 

Formální úprava práce: 

Předložená diplomová práce má pěknou grafickou úpravu a splňuje všechny formální 
náležitosti. 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě 
s hodnocením výborně. 

V Praze dne 16. 1.2007 '\ 
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Mgr. Ludmila Celbová 


