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Jméno a příjmení diplomantky:
Bc. Tereza Macháčková
Tématem diplomové práce je problematika transformace knihoven ČVUT se zaměřením
na stavění knihovního fondu ve volném výběru a implementace Třídění Kongresové knihovny
(LCC).
Předložená práce odpovídá svým obsahem zásadám pro vypracování. Rozsahem i způsobem
zpracování diplomantka splnila zadání diplomové práce. V její teoretické části,
shrnující popis základní problematiky spojený s transformací knihoven ČVUT a následnou
implementací LCC, prokázala dobrou orientaci v řešeném problému. Rovněž vlastním
navrženým postupem, reklasifikací dokumentů vybraných pro volný výběru v prostorách
Národní technické knihovny (NTK), prokázala i svoji schopnost samostatně řešit zadané úkoly.
Téma diplomové práce je náročné nejen na teoretické znalosti, ale především v našem
knihovnickém prostředí chybí praktické zkušenosti, neboť dosud v českých knihovnách nebyl
realizován volný výběr dokumentů v takovém rozsahu, jakje plánováno v NTK, a také vzhledem
k tomu, že LCC je v České republice na praktické úrovni téměř neznámé. Logická stavba práce,
hloubka provedené analýzy a vhodnost použitých metod, adekvátní ajasné závěry práce včetně
vlastního přínosu k řešení - tím vším diplomantka jednoznačně prokázala schopnost zvládnout a
přehledně charakterizovat velmi složitý proces transformace knihoven ČVUT.
Jednotlivé kapitoly diplomové práce na sebe logicky navazují, graficky je práce na
nadstandardní úrovni. V práci se vyskytují menší nepřesnosti. Autorka se pravděpodobně
rozhodla při závěrečné editaci textu zvolit jiný příklad dílčího členění podtřídy LCC , vyměnila
podtřídu QK - Botanika za podtřídu TG Bridge Engineering, cožje jistě pro ČVUT vystižnější,
ovšem nezměnila původní nadpis (str. 42). Celková kvalita práce tím není snížena, také co do
výskytu chyb jde o nadprůměr. Práce je obohacena řadou ilustrativních obrázků, příloh a
seznamem zkratek. Bohatý seznam použité literatury, domácí i zahraniční, svědčí o
zodpovědném přístupu diplomantky ke své práci. Uvedené zdroje odpovídají tématu diplomové
práce aje zřejmé, že byly zvoleny aktuální dokumenty podle potřeby a v souladu s řešenou
problematikou, v textu je na tuto literaturu pečlivě odkazováno.
Pokud jde o jednotlivé části předložené diplomové práce, musím zvláště vyzdvihnout
velmi výstižně zpracovanou analýzu knihovních fondů ČVUT. Podrobně a přehledně zpracovaná
obsahová analýza se jistě stane nezbytným podkladem při praktické transformaci knihovních
fondů univerzity. Hlavní těžiště této diplomové práce je jistě v popisu LCC a v jeho
implementaci v knihovnách ČVUT. Předpokládám, že celá 5. kapitola Implementace LCC bude
využita jako praktický manuál, příručka, neopomenutelný pomocník pro knihovníky ČVUT.
Navrhuji, aby zestručněné výkladové části, především 4. kapitola - Třídění Kongresové
knihovny, byly publikované např. v elektronickém časopise Ikaros nebo ve čtenáři, neboť se
jedná o přehledný a výstižný popis klasifikačního systému LCC.
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