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Práce má tři části 

 Teoretickou část o FRBR a jeho historii 

 Implementace FRBR 

 Popis a analýza vybraných systémů s prvky FRBR 

FRBR model tvoří v posledních letech teoretický základ pro strukturu bibliografických 

záznamů. FRBR analýza byla transformována na konceptuální model bibliografického 

univerza a stala se tak teoretickým základem pro studium struktury bibliografických 

záznamů. Tento teoretický základ vyvolává otázku jakým zplsobem je možné tyto nové 

struktury převést do realizačních aktivit, tj. do implementace ¨FRBR v iknohovnických 

systémech.  

 

Tato otázka je práv řešena v předložené práci, která se zabývá jednak možnostmí 

implementace FRBR do existujících knihovních systémů a jednak podrbnou analýzou dvou 

příkladů (zahraničních) knihovnických systémů s aplikovaným systémem FRBR. 

 

Jedná se tedy o analytickou studií obsahující navíc podrobnou analýzu dvou konkrétních 

systémů. 

 

Speciální, avšak v praxi velmi důležitou otázkou je problém jak starší bibliografická data 

převést do frbriované struktury. Autorka ukazuje na příkladech, že tato úloha je zcela 

netriviální z řady důvodů. Jedním z důvodů je to, že některé údaje se v původních 

záznamech nevyskytují a dalším důvodem je, že v důležitých údajích dochází k duplicitám 

v původních záznamech. Tuto problematiku autorka popisuje velmi podrobně. 

 

Předložená práce má spíše popisný a analytický charakter, ovšem na velmi vysoké úrovni. 

Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že v současnosti je téma efektivního uplatnění FRBR 

struktury velmi aktuální a je mu věnována velká pozornost. 

 



Práci proto hodnotím na 1 - 2 , vzhledem k tomu, že práce nepřináší rozsáhlé vlastní 

výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 
hodnocení  

metodologie a 
věcné zpracování 
tématu  

Velmi dobrá 35 

přínos  Velmi dobrý 15 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů  

Využití zdrojů je velmi dobré 18 

Styl dobrý 15 

gramatika textu  V pořádku  5 

       

CELKEM   88 

 

 

V Praze dne 4.9.2017 

        Jiří Souček 


