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Diplomová práce se zabývá problematikou transformace knihovních fondů Českého
vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT) v souvislosti s plánovaným stěhováním
knihoven do nově vznikající Národní technické knihovny (dále jen NTK). Stěžejním prvkem
této transformace je implementace Třídění kongresové knihovny (dále jen Lee), která je
v českém knihovnickém prostředí unikátním počinem.
Práce se skládá z několika základních částí. V úvodu práce diplomantka přibližuje historii
knihoven ČVUT a zabývá se projektem NTK, což považuji za velmi vhodný vstup do tématu
- problematika je tak uvedena do širšího kontextu. Stěžejní část práce však tvoří až kapitoly
následující. V kapitole 3 předkládá autorka důkladnou analýzu knihovních fondů ČVUT,
provázenou četnými grafy a tabulkami, které přispívají k vyšší přehlednosti a čtivosti textu.
Kapitola 4 čtenáře zasvěcuje do problematiky Lee jako takového. Zmíněna jsou všechna
významná specifika tohoto třídění a zejména jejich dopady na praktické použití Lee při
indexaci knihovního fondu. Práci pak uzavírá kapitola věnovaná praktickým aspektům
implementace Lee v prostředí knihoven ČVUT, resp. v prostředí NTK.
Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují, po historických a teoretických částech
následují kapitoly věnované praktickým aspektům dané problematiky - to vše vypovídá o
vynikajícím přehledu, který diplomantka o celém problému má. Bez pochyby výborně využila
své zkušenosti z pozice systémové knihovnice, kterou na ČVUT zastává. Velmi cenné jsou i
její postřehy z návštěvy Univerzitní knihovny ve Varšavě, která se jako jedna z mála v Evropě
nachází v obdobné situaci jako knihovny ČVUT.
Za velmi cennou část práce považuji analýzu fondů knihoven ČVUT - popis metodiky i
výsledky zpracované ve formě tabulek a grafů nejen že budou jistě velmi důležitou pomůckou
pro knihovníky ČVUT, kteří se na implementaci Lee podílejí, ale zároveň by se mohly stát
inspirací pro další knihovny, které budou stát před obdobným problémem někdy v budoucnu.
Kromě zkušeností z praxe diplomantka v práci využívá i poznatků z odborné literatury
(české i zahraniční), kterou pečlivě cituje. Velmi dobře jsou zpracované i odkazy z textu na
seznam použité literatury a další poznámkový aparát práce. Vhodné zařazení grafů a tabulek
bylo již zmíněno. Kladně hodnotím i fotografickou dokumentaci v kapitole o historii
knihoven ČVUT, stejně jako zařazení vizualizací částí budovy NTK, která je ve výstavbě.
Po stylistické i gramatické stránce je práce na vysoké úrovni. Objevuje se tam pouze
několik překlepů a drobných chyb, které nesnižují úroveň práce, ale v zájmu úplnosti tohoto
posudku je uvádím:
• "biomedicínckého" (s.12, 1. a 2. ř.) - správně: biomedicínského
• "reindaxaci" (s. 22, ř. 8)
• "ale bez těch, které nejsou z různých důvodů uloženy na katedrách" (s. 26, ř. 7) jednalo se o VŠKP a mělo zde být pavděpodobně uvedeno: " .... , které jsou
z různých ... "

• ,,1912-1914 obsadila Washington" (s.40) - zřejmě mělo být 1812 • "Oba manuály by alespoň v jednom exempláři měli ... "(s. 65, ř. 25)
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• "v katalogu Harvardské univerzitní knihovny" (s. 75, poslední

řádek)

- Harvard

University by se měla překládat spíše jako Harvardova univerzita

• "dvěmi způsoby" (s. 78, ř.l) - má být správně "dvěma způsoby"
• v seznamu literatury je uveden autor s příjmením Chan jednou jako" Chan, Lois
Mai" a jednou jako "Chan, Lužs Maž"
"MACHÁČKOVÁ, Tereza. Možnosti uspořádání fondu ve volném výběru
v Národní technické knihovně. [s.1.], 2005. 62 s. Univerzita Karlova. Filozofická
fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce PhDr.
Anna StOcklová" chybí údaj, že se jedná o bakalářskou práci, byť je to z citace

• v citaci:

zřejmé.
Závěrem

že kolegyně Macháčková zvolené téma zpracovala vynikajícím
své praktické zkušenosti i studium odborné literatury a její práce bude,
jak pevně věřím, velmi cenným příspěvkem k řešení situace nejen na ČVUT, ale v budoucnu
možná i v jiných českých knihovnách. Z pozice vedoucí diplomové práce bych také ráda
podotkla, že spolupráce s diplomantkou byla zcela bezproblémová
lze

říci,

způsobem. Zúročila

Diplomantka předloženou prací splnila zadání a její práci hodnotím jako výbornou.

V Praze, dne 17.5. 2007
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