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Předkládaná práce popisuje digitální knihovnu HathiTrust a blíže analyzuje tu část jejího obsahu,
která je v českém jazyce.

K obsahu práce
První část práce představuje digitální knihovnu HathiTrust, její historii, organizační strukturu,
procesy a okolní prostředí. Pozornost je věnována popisu zajištění souladu činnosti HathiTrust
s autorským právem USA, které úspěšně prošlo i velkou zkouškou – napadením u soudu. Práce
také v dostatečné míře popisuje další aktivity HathiTrust, jako např. HathiTrust Research Center,
které umožňuje provádět základní operace analýzy textů nad plným textem fondu.
Ve druhé části autorka prezentuje svou analýzu jednak celého fondu digitální knihovny
HathiTrust, jednak té části, která je psána v českém jazyce. Autorka uvádí základní statistické
ukazatele, které blíže popisují fond. Při analýze česky psaných zdrojů narazila autorka na řadu
katalogizačních chyb při zadávání státu vydání.
Jako významný klad práce lze hodnotit to, že chyby, které během svého zkoumání HTDL odhalila,
autorka nahlásila standardním mechanismem pro hlášení chyb. Některé byly do uzavření textu
práce i opraveny.
Zadání práce obsahuje pojem bohemikální literatura. Autorka jej ve své práci interpretuje
výlučně jazykově. Tím se z celého obrazu ztrácí například literatura v jiných jazycích, která se
týká Českých zemí. Pokud byl výklad pojmu bohemikální literatury pro účely práce zúžen, což se
nepochybně stalo se souhlasem vedoucí práce, mělo to být v práci zachyceno.

Ke zpracování práce
Práce je psána spisovným jazykem a má srozumitelný sloh, který je zcela adekvátní. Gramatické
chyby se nevyskytují. Odkazy na zdroje jsou uváděny důsledně a vhodnou formou.
Kvantitativní ukazatele, které jsou v práci prezentovány, jsou uváděny formou grafů. V práci se
vyskytují výhradně grafy koláčové. Tam, kde jsou prezentovány časové řady, by možná bylo
vhodnější použít grafy sloupcové, aby lépe vynikly trendy.
Přílohou práce je soubor ve formátu TXT, který obsahuje tabulková data – základní katalogové
údaje. Příloha je čitelná a dává rozumnou představu o českých publikacích ve fondu HTDL.
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Celkové zhodnocení
Aspekt kvalifikační
práce

Vysvětlení

Možné
hodnocení

metodologie a věcné
zpracování tématu

Téma je zpracované dobře, pouze
je bez bližšího vysvětlení zúžen
výklad pojmu bohemikální
literatura ze zadání práce.

0-40 bodů

35 bodů

přínos a novost práce

Práce je v prostředí české
informační vědy nová.

0-20 bodů

18 bodů

citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

Zdroje jsou uváděny důsledně,
citování je korektní. Hlavním
relevantním zdrojem jsou webové
stránky projektu.

0-20 bodů

20 bodů

slohové zpracování

Slohové zpracování, skladba vět,
odborný styl vyjadřování i rozsah
práce jsou v pořádku. Pro ilustraci
trendů časových řad by bylo
vhodnější volit jiný typ grafů.

0-15 bodů

12 bodů

gramatika textu

Bez chyb.

0-5 bodů

5 bodů

0-100 bodů

90 bodů

CELKEM

Hodnocení
oponentem

Celkově je předkládanou práci hodnotím jako zdařilou, ojedinělé nedostatky nejsou významné.
Navrhovaná známka: výborně (1).

______________________________________
Jan Dvořák
ÚISK FF UK
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