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Autorka bakalářské práce:  Mgr. Lucie   J a k u b c o v á 

Název bakalářské práce:  Onleihe – online výpůjční systém digitálních médií 

Vedoucí bakalářské práce:  PhDr. Eva Bratková, Ph.D. 

Návrh klasifikace:  Výborně (1) 

V Praze, dne 19. 8. 2015 

Hodnocení vedoucí bakalářské práce 

Bakalářská práce Mgr. L. Jakubcové, předložená k obhajobě na oboru INSK, je věnována 

zcela aktuálnímu tématu, které je často diskutované i v komunitě českých knihovníků. 

Autorka, která studuje v kombinované formě (je knihovnicí Knihovny Ústavu germánských 

studií FF UK v Praze), si téma navrhla sama, a to též na základě zkušeností získaných při 

práci s německým systémem Onleihe v Knihovně Goethe-Institutu v Praze. Ke zpracování 

tématu má navíc výborné jazykové předpoklady, je absolventkou magisterského studia 

germanistiky. Cílem bakalářské práce byla analýza progresivního informačního systému 

Onleihe a průzkum uživatelů tohoto systému, realizovaný v Knihovně Goethe-Institutu. Práce 

byla odevzdána ve standardní době studia. Obsahuje hlavní text nadstandardního rozsahu 

(52 s.) a několik příloh včetně prezentace dotazníku v českém i německém jazyce (20 s.). 

Práce má kvalitní obsah, výbornou formu a zahrnuje vlastní přínosy. 

Autorka se na práci pečlivě připravila, v předstihu zpracovala výchozí rešerši k zadanému 

tématu. Na konci práce uvádí seznam použité literatury a dalších podstatných pramenů, které 

dokumentují zejména reálie provozu systému Onleihe (více než 40 titulů). Seznam je 

připraven pečlivě (na s. 57-60) a je v souladu s doporučeným standardem (ISO 690:2010). 

Autorka v celé práci korektně a pečlivě cituje pomocí stylu poznámek pod čarou. Z hlediska 

metodologického je prezentace výsledků analýzy připravena na základě uživatelského 

rozhraní online systému samotného, informačních pramenů a také konzultací s odborníky. 

Průzkum uživatelů byl připraven na půdě Knihovny Goethe-Institutu a pod patronací jejich 

pracovníků. Podstatné řešené otázky byly průběžně konzultovány s vedoucí práce. 

Hlavní text práce autorka vhodně uspořádala do 4 kapitol, poslední je věnován závěru. Dvě 

kapitoly tvoří jádro práce a zahrnují vlastní přínosy. S uspořádáním souhlasím, je velmi 

přehledné. Stanovená struktura práce odpovídá plně zadaným úkolům. 

První kapitola (2 s.), a též část Předmluvy, je vhodným uvedením do složité problematiky 

poskytování digitálního obsahu prostřednictvím veřejných knihoven v prostředí stále se 

rozvíjející informační společnosti. Autorka korektně pracuje s literárními zdroji, přebíraná 

fakta nebo myšlenky jsou nejenom správně citovány, ale také uváděny do kontextu výkladu. 

Oceňuji upozornění na právní aspekty zpracovávané problematiky. Autorka v této i dalších 

kapitolách prokazuje velkou erudici při tvorbě odborného textu. 

Velmi cenné informace přináší nosná druhá kapitola (17 s.). Autorka předkládá výsledek 

analýzy systému Onleihe. Byla připravena na základě kombinace více zdrojů (viz poznámka 

výše v textu). Ocenit je potřeba složité získávání informací o technologickém a technickém 

zajištění provozu tohoto systému (jsou v rukou soukromé společnosti divibib, GmbH). 

Zajímavá je i pasáž 2.6 s interpretací informací o kritice systému, vyjadřovaných uživateli 

systému v SRN nebo v Goethe-Institutech dalších zemí. Text je prokládán vhodnými obrázky 

s relevantními odkazy v textu. 

Další, třetí kapitola, je nejrozsáhlejší (28 s. s bohatou grafickou výbavou). Autorka nejdříve 

stručně představuje Knihovnu Goethe-Institutu v Praze. Podrobněji pak (v části 3.2) 

představuje provoz systému Onleihe v této knihovně (obsah, uspořádání digitálního obsahu, 
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registrace čtenářů, uživatelské rozhraní a vyhledávací a vlastní výpůjční proces). 

V podkapitole 3.2.1 by bylo lepší, co do použitých termínů, formulovat organizaci digitálního 

obsahu – též v kontextu Tabulky 4, opačně: schéma zahrnuje 5 hlavních (hrubých) 

tematických celků a v rámci nich (na druhé úrovni) větší množství dílčích předmětových 

kategorií (sdělení na s. 28, že jde o dělení „do větších tematických oblastí“, není přesné). Na 

s. 34 by mělo být selekční pole „Schlagwort“ asi přeloženo správně jako „předmětové heslo“ 

(dá se předpokládat, že systém Onleihe využívá národní řízený předmětový heslář?). Klíčové 

slovo by bylo v odborné němčině „Stichwort“ (angl. keyword). 

Část 3.3 je velkým přínosem bakalářské práce. Autorka představuje cenné výsledky 

zajímavého průzkumu spokojenosti uživatelů se systémem Onleihe. Celá podkapitola má 

vynikající úroveň. Autorka korektně postupně představuje cíle průzkumu, postup a čas jeho 

provedení, hypotézy, obsah dotazníku (též v německém jazyce), a konečně, samotné výsledky 

průzkumu s interpretacemi a závěry. Stran dotazníku, který má precizní obsah a výbornou 

strukturu, by bylo vhodné přesně uvést (citovat), jaký předchozí dotazník se stal vzorem pro 

zpracování dotazníku autorky. Upřesnit by se mohla i role odborného personálu Knihovny 

Goethe-Institutu na jeho korekcích či upřesňování. Prezentace výsledků průzkumu v části 

3.3.4 je čtivá, zjištění jsou v řadě případů i překvapivá. Autorka zajímavě odpovědi na 

položené otázky seskupila do dílčích okruhů, doporučila bych ale, aby při jejich výkladu 

u titulku dotazu uvedla pořadové číslo otázky z dotazníku. Při kontrole jsem zjistila, že 

pravděpodobně chybí výklad odpovědí na otázku č. 17 z dotazníku (při obhajobě by mohla 

autorka osvětlit). Oceňuji předkládané grafy (mají pěknou úroveň provedení) a oceňuji také 

u výkladu otázky č. 1 (na s. 42) propojení s výsledky odpovědí na otázky č. 13 a 14. 

V průběhu interpretací na jednotlivé otázky autorka průběžně vyhodnocuje stanovené 

hypotézy (potvrzuje nebo vyvrací). Průzkum je zakončen dílčím hodnotícím shrnutím 

průzkumu. Přinesl řadu podnětů i pro zlepšení práce dané knihovny. 

Bakalářská práce je ukončena celkovým přehledným a hodnotícím závěrem. Po formální, 

stylistické a jazykové stránce je připravena na vysoké úrovni. Finální korektura nezachytila 

pouze několik málo chyb: na stránce s Abstraktem (poslední věta, chyba ve shodě podmětu 

s přísudkem), na s. 4 (odst. 2, první věta, chybný pád u sousloví „čtyř hlavní kapitola“), na 

s. 33 (první řádek, chybí čárka před vedlejší větou), na s. 40 (ve větě nad grafem 1, chyba ve 

shodě podmětu s přísudkem „je zobrazen“), na s. 46 (třetí věta odstavce, přídavné jméno 

„Daní“ je v nesprávném tvaru), na s. 48 (odst. 2, první věta, chybí čárka po vedlejší větě; 

tamtéž, předposlední věta, gramatická chyba ve shodě podmětu s přísudkem). Před tiskem 

bych také doporučovala vždy spojovat pevnou mezerou číslici se symbolem „%“, aby nedošlo 

k jejich rozpadu (stalo se tak například na s. 45). 

Závěrem ráda konstatuji, že práce Mgr. Lucie Jakubcové splnila zadání bakalářského úkolu 

beze zbytku. Autorka je při výkladu přesvědčivá, formulace jsou profesionální, text dokládá, 

že zpracovanému tématu rozumí. Oceňuji systematičnost a samostatnost při zpracování. Práce 

zahrnuje větší vlastní přínos. Získané výsledky jsou natolik zajímavé, že by bylo vhodné je 

publikovat v knihovnickém tisku (věřím, že autorka na to najde v rámci svých dalších 

vědeckých aktivit čas). Doporučuji práci k obhajobě jako celek a navrhuji ji klasifikovat jako 

Výbornou. 

Eva Bratková, v. r. 
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Bakalářská 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. 

39 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. 

4 bodů 

    

CELKEM   98 bodů 

Hodnocení bakalářské práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 


