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Cíl práce: 

Cílem diplomové práce je zjistit, jaké atributy vyjádření a provedení se běžně nacházejí v 

bibliografických záznamech a porovnat je s informačními potřebami uživatelů. 

 

Shoda se zadáním diplomového úkolu: 

Cíl práce byl splněn. 

 

Hodnocení práce: 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Studentka kombinovala několik výzkumných metod – 

analýzu bibliografických záznamů, rozhovory a 

stínování 30 respondentů. Věcně se studentka 

nedopustila výrazných pochybení. Bohužel celý dojem 

z práce poměrně kazí místy rozvleklý styl psaní, někdy 

se opakující zmíněná tématika. 

20 bodů 

přínos a novost práce Studentce se podařilo na základě zvolených metod 

zjistit atributy, které uživatelé b bibliografických 

záznamech preferují, identifikovala též několik 

atributů, které nejsou v modelu FRBR vyjmenovány. 

20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Studentka pracuje korektně s citovanými zdroji 20 bodů 

slohové zpracování Práce se velmi špatně čte, studentka zvolila poměrně 

rozvleklý styl psaní, vyjadřuje místy několika způsoby 

stejné téma. Toto se prolíná celou prací. 

0 bodů 

gramatika textu V práci se nevyskytují výrazné gramatické chyby. 3 body 

      

CELKEM   63 bodů 

 

Celkové hodnocení: 

Studentka si pro svoji diplomovou práci zvolila velmi obtížné téma. Snažila se na základě 

zvolených metod identifikovat atributy vyjádření a provedení dle FRBR, které používají 

uživatelé bibliografických záznamů. Zde je nutné podotknout, že studie FRBR nebyla tvořena 

na základě uživatelských průzkumů, spíše jako teoretický rámec. Cílem této diplomové práce 



bylo se podívat na model FRBR z hlediska uživatelů. Bylo tedy nutné skloubit zcela 

teoretický rámec s praktickým uživatelským užitím. Studentka dospěla k velmi zajímavým 

výsledkům, skutečně se jí podařilo ověřit význam jednotlivých atributů z pohledu 

uživatelských informačních potřeb. Identifikovala též atributy, které v tomto modelu nejsou 

definovány, ale z pohledu uživatelů jsou významné. Bohužel, jak bylo výše uvedeno, dojem 

z práce kazí nečtivost textu. 

 

Práci hodnotím celkově jako velmi dobrou. 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
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