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Cíl práce 

Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat, porovnat a vyhodnotit vybrané volně dostupné digitální 
knihovny provozované v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání ve vybraných zemích bývalé Jugoslávie. 

Hodnocení práce 

Diplomatka se zaměřila na málo popsanou oblast digitálních knihoven v zemích bývalé Jugoslávie, 

konkrétně na digitální knihovny zaměřené na vědu, výzkum a vzdělávání. V úvodu je objasněna 

použitá terminologie, dále jsou obecně charakterizovány digitální knihovny ve vědě a výzkumu. 

Průzkum digitálních knihoven provozovaných ve vybraných státech byl proveden velmi důkladně, 

výsledkem je jejich podrobný přehled uvedený v příloze. 

V praktické části práce diplomantka analyzuje tři vybrané digitální knihovny z hlediska obsahu, 

zpracování dokumentů uživatelského rozhraní, včetně kritického náhledu na jeho funkčnost. 

Jednotlivé kapitoly obsahují také informace o legislativě jednotlivých zemí, která se k problematice 

digitálních knihoven vztahuje. V závěru zvolené knihovny porovnává. 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 
hodnocení  

metodologie a věcné 
zpracování tématu  

Cíl práce byl splněn. Práce má logickou 
strukturu, použitá terminologie je vhodně 
vysvětlena, stejně tak metody.  

35 bodů  

přínos  Přínosem práce je jednak celkový přehled o 
digitálních knihovnách v zemích západního 
Balkánu, jednak podrobné zpracování tří 
vybraných knihoven včetně příslušné 
legislativy. 

19 bodů  

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů  

Diplomantka využila celou řadu zdrojů 
v národních jazycích vybraných zemí včetně 
legislativních dokumentů, což je cenné. Zdroje 
jsou korektně citovány. 

19  bodů  

slohové zpracování  Práce je psaná odborným stylem, místy je méně 
čtivá. Rozsah práce je vyhovující.  

12 bodů  

gramatika textu  Práce neobsahuje závažné gramatické chyby, 
počet drobných chyb a překlepů je minimální. 

5 bodů  



 
      

CELKEM  
 

90 bodů  

  

Práci považuji za velmi zdařilou, splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

V Praze dne 22.8.2017     Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 

 


