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Diplomová práce Dominika Bláhy je věnována velmi aktuálnímu tématu budování institucionálních 

repozitářů v rámci výzkumných organizací. Repozitáře jsou jedním z prvků mozaiky problematiky 

otevřeného přístupu k vědeckým publikacím, která v posledních letech hýbe celosvětovou vědeckou 

scénou. I v České republice se jedná o živou problematiku, jelikož stále existují výzkumné organizace, 

které nemají svůj vlastní repozitář, jenž by plnil širší škálu funkcí než jen zpřístupnění kvalifikačních 

prací. A mezi tyto instituce patří i Česká zemědělská univerzita v Praze. Dominik Bláha velmi dobře 

využil své zkušenosti vyplývající z několikaleté praxe ve Studijním a informačním centru této univerzity 

a v rámci svého diplomového úkolu připravil detailní analýzu, která by – výhledově – mohla sloužit 

jako výchozí dokument pro projekt vybudování nového repozitáře či upgrade stávajícího.  

 

Jednotlivé aspekty diplomové práce hodnotím následujícím způsobem:  

 

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Diplomová práce je – tradičně – rozdělena na 

dvě části. V teoretické části je detailně 

zpracována problematika institucionálních 

repozitářů – zachycení historie, v současnosti 

využívané systémy, standardy a certifikace 

repozitářů. Diplomant připravil i analýzu 

politik uplatňovaných u vybraných repozitářů 

v ČR (kromě univerzitních byly zařazeny i 

repozitáře NTK a AV ČR). Takto důkladně 

zpracovaná analýza je vynikajícím odrazovým 

můstkem pro praktickou část práce, kde je 

nejprve detailně popsána aktuální situace na 

ČZU v Praze a poté zpracován návrh postupu 

pro tvorbu institucionálního repozitáře na 

ČZU. V rámci popisu současného stavu byl 

připraven i průzkum mezi doktorandy a 

vědeckými pracovníky: odezva nakonec byla 

(vlivem okolností, které nebylo možné ovlivnit 

a nejspíše budou diskutovány u obhajoby) 

velmi malá, ale já bych na tomto místě velmi 

ráda vyzdvihla velmi kvalitní přípravu 

průzkumu, včetně návrhu na vyhodnocení 

výsledků. Samotný návrh postupu je velmi 
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Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 

kvalitně zpracovaný, což umožní jeho využití 

v praxi.  

přínos a novost práce Přínos diplomové práce je v několika 

rovinách: a) komplexní pohled na 

institucionální repozitáře: teoretická část 

práce by mohla sloužit jako 

přehledový/studijní materiál k této 

problematice; b) metodologie praktické části, 

zejména kvalitní příprava výzkumné sondy: byť 

nebylo shromážděno dostatečné množství 

výsledků, výzkum může být kdykoliv replikován 

– a nabízí se i srovnání mezi jednotlivými 

institucemi; c) praktické využití na ČZU: na 

univerzitě bude v nejbližších letech s největší 

pravděpodobností realizován projekt 

vybudování institucionálního repozitáře a 

s takto připravenými podklady bude možné 

velmi dobře zapojit knihovnu a repozitář 

vybudovat opravdu kvalitně.  

0-20 bodů 18 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr informačních pramenů je velmi 

dobrý. Zastoupení zahraničních publikací 

a dokumentů je reprezentativní a 

dostačující. Prameny jsou citovány 

korektně.  

0-20 bodů 20 

slohové zpracování Práce má logickou strukturu. Text práce je 

přehledný a odborný styl je na velmi dobré 

úrovni.  

0-15 bodů 15 

gramatika textu Text neobsahuje žádné závažné gramatické 

chyby ani překlepy.  

0-5 bodů 5 

CELKEM   max. 100 

bodů 

96 



Zpracovala: PhDr. Hana Landová, Ph.D. 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce splňuje požadavky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Doporučuji hodnotit stupněm 

„výborně“.  
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PhDr. Hana Landová, Ph.D.  

V Praze dne 11. 8. 2017 


