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Cíl práce 

Cílem diplomové práce je popsat digitální knihovnu HathiTrust a analyzovat její obsah se zřetelem 
k česky psaným dokumentům. 

Hodnocení práce 

Úvodní kapitola představuje digitální knihovnu HathiTrust, okolnosti jejího vzniku, strukturu a 

projekty, které v rámci HathiTrust probíhaly či probíhají. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně 

složitou organizaci s řadou zapojených institucí, je vhled do struktury a způsobu řízení nesmírně 

zajímavý. Navíc problematika spojená např. s autorsko-právní ochranou či tzv. osiřelými díly se řeší i 

v našich podmínkách, HathiTrust tak může být inspirací pro podobné projekty, byť legislativní 

prostředí USA se v mnohém od našeho liší. Jediné, co by bylo možno v úvodu postrádat, je definice či 

přiblížení problematiky digitálních knihoven obecně. V další kapitole je podrobně analyzováno 

uživatelské rozhraní digitální knihovny včetně rozhraní pro mobilní přístup, které diplomantka 

vyzkoušela na několika různých mobilních zařízeních. Dále je zde popsán obsah a možnosti přístupu 

k němu, a rovněž autorsko-právní problematika. 

Pro výzkumnou část zvolila diplomantka metodu obsahové analýzy se zaměřením na bohemika 

v HathiTrust. Podařilo se jí vytvořit soubor bohemikálních dokumentů a analyzovat jej z různých, 

především formálních hledisek, přičemž upozornila na různé chyby vzniklé při zpracování. Z hlediska 

obsahu bylo zkoumáno, zda soubor obsahuje publikace z oboru informační věda a knihovnictví, jejich 

zastoupení se skutečně potvrdilo, nicméně nejsou využitelné. 

Ačkoliv jsem vedení práce převzala v průběhu jejího zpracování, byla jsem s konceptem seznámena a 

srozuměna a diplomantka práci pravidelně konzultovala. 

 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 
hodnocení  

metodologie a věcné 
zpracování tématu  

Cíl práce byl splněn. Práce je strukturovaná 
logicky, chybí pouze stručný úvod do 
problematiky digitálních knihoven obecně, 
nicméně toto téma bylo již řešeno v jiných 
pracích. Digitální knihovna HathiTrust je 
popsána a analyzována z různých hledisek 
velmi pečlivě a do hloubky.  

35 bodů  



přínos  Téma je zpracováno pečlivě a do hloubky.  18 bodů  

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů  

Vzhledem k povaze tématu využila 
diplomantka s jednou výjimkou pouze 
zahraniční prameny. To, že čerpala převážně 
z webových stránek projektu, vyplývá 
z minimálního počtu odborných článků, které 
by se HathiTrust věnovaly. Všechny prameny 
jsou korektně citovány.    

19  bodů  

slohové zpracování  Práce je psaná odpovídajícím odborným 
stylem, je až na drobné výjimky čtivá, rozsah je 
v pořádku. 

14 bodů  

gramatika textu  Gramatická úroveň práce je dobrá, počet chyb 
a překlepů je minimální.  

5 bodů  

 
      

CELKEM  
 

91 bodů  

  

Diplomantka prokázala schopnost samostatné vědecké práce, předložená práce splňuje požadavky na 
diplomovou práci kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

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

 


