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Hodnocení vedoucí práce 

Diplomová práce Bc. M. Charvátové je věnována aktuálnímu a velmi potřebnému tématu – 

otázce metod sjednocování věcného popisu dokumentů (na úrovni bibliografických záznamů) 

pocházejících z různorodých zdrojů. Téma si diplomantka navrhla sama, a to na základě své 

profesionální činnosti, kterou vykonává již dva roky v Národní technické knihovně (úsek 

provozu systému NUŠL). Jak autorka zmiňuje v předmluvě, obsah diplomové práce a její 

výsledky reprezentují zároveň profesionální práci zadanou a konanou na mateřském 

pracovišti. Tento fakt je potřebné úvodem zdůraznit a také náležitě ocenit. Diplomantka má, 

jak celá práce dokladuje, již značné znalosti a zkušenosti ve sledované oblasti, téma 

zpracovala zcela samostatně, s přehledem a s velkým zaujetím. Konzultace s vedoucí práce se 

konaly v dohodnutých intervalech a kromě základních metodologických otázek byla 

konzultační pozornost věnována také terminologickým otázkám. Zpracování zadaných úloh 

zvládla diplomantka z hlediska metodologického bezchybně. Práce má nadlimitní rozsah (cca 

120 s. plus počítačový datový soubor na přiloženém CD-ROM), kvalitní obsah a systematický 

ráz. Zahrnuje řadu vlastních přínosů. Přesahuje ve velké míře úroveň běžně odevzdávaných 

diplomových prací na ÚISK. 

Autorka představuje dílo, které je v plném souladu se zadáním diplomové práce. 

Východiskem se stala jednak rozsáhlejší publikovaná i nepublikovaná literatura a další zdroje 

relevantní tématu, jednak vlastní výzkum realizovaný na souboru počítačových dat 

poskytnutých mateřským pracovištěm. Autorka provedla základní bibliografickou přípravu, 

o čemž vypovídá, mimo jiné, i závěrečný seznam použité literatury čítající cca 70 titulů 

odborné literatury. Jeho prezentace na s. 115-119 je připravena v souladu se zvoleným 

standardem. V záznamech se objevují pouze drobné nejednotnosti (například různorodé 

označování rozsahu stran u analytik, u některých záznamů chybí datum ve vstupním prvku, 

záznamy autorky Balíkové z roku 2003 zřejmě nejsou uspořádány abecedně podle názvů 

hesel aj.). Způsob citování (harvardský styl) je v průběhu textu uplatňován bezchybně. 

Hlavní text práce je uspořádán (kromě preliminárií a postliminárií ) do 8 základních kapitol 

včetně závěru. Struktura práce je pragmatická, lze s ní souhlasit. Dělení kapitol je přehledné. 

Titulky obsahu dobře prozrazují dílčí témata práce. Práce je doplněna vhodnou a s textem 

korektně propojenou přílohou na CD-ROM. 

Kapitoly 1–5 (jde proporčně o polovinu předloženého textu) mají analytický charakter. 

Autorka předkládá popis výsledků zevrubné analýzy vybraných informačních systémů a jejich 

databází, vybraných systémů organizace znalostí a zejména metod sjednocování věcného 

popisu. Analýza těží jak z poznatků z existující literatury, tak ze systémů samotných. Zdařilé 

a inspirativní údaje nesou dílčí pasáže kapitoly 2 (BASE aj.). Přesvědčivá je autorka zejména 

pak v kapitolách 3–5, neboť představuje systémy, s nimiž delší dobu pracuje. Podstatný je 

popis snah o sjednocování věcného popisu v systému NUŠL v minulosti (kapitola 5). Popisy 

autorka doplňuje vlastními komentáři. Text je vhodně doplněn obrázky a tabulkami. 



Hlavní přínos práce je obsažen v kapitolách 6 a 7 (proporčně druhá polovina předloženého 

textu). Autorka v rámci pracoviště NTK provedla, popsala a vyhodnotila rozsáhlejší 

experiment, jehož cílem bylo prozkoumat a srovnat 2 metody sjednocování věcného popisu 

v repozitáři NUŠL. Na vzorku záznamů, dodávaných do systému NUŠL z Národní lékařské 

knihovny, provedla mapování skupin třídění Konspekt a deskriptorů tezauru MeSH na hesla 

PSH užívaná v systému NUŠL. Výsledky pak autorka porovnala s výsledky věcného popisu 

vytvořeného na základě automatické indexace. Doplňkově autorka prozkoumala také možnost 

mapování autorských klíčových slov popisu vysokoškolských závěrečných prací v záznamech 

pocházejících z repozitářů vybraných vysokých škol (přispěvatelů NUŠL). Popis postupu 

prací a získané výsledky autorka představila v rozsáhlých textových pasážích dílčích 

podkapitol. Text je doprovázen velkou řadou kvalitně připravených grafů a tabulek 

s patřičnými odkazy do textu. Výsledky jsou zajímavé a přínosné pro rozvoj další praxe 

systému NUŠL, inspirativní mohou ale být i pro další zájemce. 

Diplomová práce je ukončena celkovým třístránkovým hodnotícím závěrem. Výsledek práce 

je na úrovni diplomové práce pozoruhodný. Je vhodné jej publikovat v odborném tisku. 

Gramatická a stylistická úroveň diplomové práce M. Charvátové je na výborné úrovni. 

Formální zpracování práce je také bezchybné, grafická úprava solidní. 

Závěrem ráda konstatuji, že práce M. Charvátové má z hlediska obsahu i formy vynikající 

úroveň. Je zajímavým příspěvkem k řešení složité problematiky kvalitního věcného popisu 

dokumentů v současných digitálních systémech. Zahrnuje řadu vlastních přínosů. Proto 

navrhuji klasifikaci Výborně. Předložená práce se může v případě zájmu autorky stát 

i základem další vysokoškolské závěrečné práce. 

Eva Bratková, v. r. 

Diplomová práce 

Aspekt kvality práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky práce, 

splnění zadaného úkolu, využití výzkumných metod 

apod. 

40/40 bodů 

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

v ČR 

20/20 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) 

18/20 bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný styl 

vyjadřování, rozsah práce 

15/15 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, čárky ve 

větách apod. 

5/5 bodů 

    

CELKEM   98/100 bodů 

 


