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Zadání diplomové práce ukládalo absolventce zhodnotit dosavadní vývoj 

Polytematický strukturovaný heslář (PSH) vytvořeného v Státní technické knihovně a 

naznačit možnosti jeho dalšího vývoje a to včetně stručné charakteristiky historie PH. 

avšak také s uvedením trendů v oblasti věcného zpracování. analýzy současného stavu 

po obsahové a formální stránce. dále popsat stávající prllběh procesú souvisejících 

s PSH. nastínění možností dalšího vývoje a především navržení koncepce dalšího 

rozvoJe. 

K splnění tohoto značně rozsáhlého a především po pracovní a odborné 

stránce velmi náročného úkolu přistoupila diplomantka nejdříve formulací velmi 

podrobné osnovy. Ta je naprosto logicky a účelně členěna. 

Popisy odpovídající zadání jsou vyčerpávající. formulace nikde neobsahují 

nepřijatelná nebo dokonce nesmyslná tvrzení. Nicméně některé názory uváděné 

diplomantkou mohou být předmčtem diskuse nebo odborné rozpravy. Např. na s. 53 

mezi slabými stránkami hesláře uváděný nesou lad s normami pro konstrukci tezauru. 

Rozsáh lejší hesláře maj í svoje nesporné výhody a jej ich poslán í a struktura i přes řadu 

podobností není a nemohou být identické s tezaurem. Paradoxně ve svých počátcích 

PSH měl v názvu také slovo tezaurus .. Příjemnou stránkou posuzované práce je 

snaha o vlastní hodnocení jednotlivých součástí a kroků při tvorbě PSH s občasným 

náznakem diskuse .. Posuzovaná práce obsahuje oproti zadán í nav íc S WOT analýzu 

postavení PSH a zabývá se také chováním uživatelú při vyhledávání informací. 

zejména s ohledem na využití knižního fondu STK a v neposlední řadě přináší také 
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přehledné statistické informace o využívání jednotliv)ch hesel při indexaci a 

vyhledávání. 

Jazyk práce je na velmi dobré kultivované úrovni, styl má vědecký charakter, 

projevovaná znalost odborné terminologie odpovídá poslání práce .. Text není zatížen 

překlepy ani pravopisnými chybami .. 

Citační morálka je na velmi dobré úrovni, odkazy jsou přesné včetně stran 

v jednotlivých použitých dílech takže plně odpovídá současným vysokým 

nárokům. Rozsah použité literatury je se 172 abecedně uspořádanými a očíslovanými 

položkami je vyčerpávající, výběr reprezentativní a adekvátní poslání dané práce. 

Vlastní text je doprovázen značně rozsáhl)'m poznámkov)'m aparátem přímo na 

příslušným stránkách, což je řešení velmi pohodlné pro čtenáře, byť nčkteří odborníci 

preferují vytvoření zvláštního oddílu za vlastním textem, cožje diskutabilní. 

Úroveň prezentace a grafická úroveň je mimořádně pečlivá, náležitě 

využívající současné možnosti zpracování a celkem lze práci označit za vzornou. 

Cennou součástí jsou přílohy jak textové, tak obrazové. 

Celkově konstatuji, že zadání diplomového úkolu bylo nejenom splněno v 

plném rozsahu a na vysoké úrovni, ale do značné míry tVl1rčím a přínosným 

ZPll sobem rozšířeno a překročeno a proto doporučuji práci nejenom připustit k 

obhajobě, ale také hodnotit nejvyšším klasifikačním stupněm. Zároveň navrhuji 

přijmout práci vzhledem kjejímu rozsahu značně překračujícímu obvyklý rozsah 

magisterské diplomové práci a především vzhledem kjejí zcela mimořádné úrovni 

jako podklad rigorózního řízení bez podstatných změn, byť tyto si lze do budoucnosti 

představit jak v rl1zném rozsahu a tak především v několika orientacích ~ na hesláře 

jako celek, na vztah heslářl1 a tezauru, na vytvoření kval i fikovaného názoru na 

optimální strukturu univerzálního a oborového hesláře a možnosti jejich propojení 

apod. 

Posudek se odevzdá ve dvou vyhotoveních Podpis 
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