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1. Identifikační údaje 

Název práce:  Informační systémy knihoven 

Autor práce: Jana PAPÁČKOVÁ  
 
 
2. Cíl práce a jeho naplnění 

Cílem práce bylo analyzovat a porovnat používané informační systémy knihoven, možností 
jejich propojení a zhodnocení z hlediska použití a uživatelského komfortu. 

Autorka zpracovala přehled používaných informačních systémů knihoven, provedla 
porovnání a vyhodnocení z hlediska možnosti použití a uživatelského komfortu. Dále se 
pokusila o doporučení vhodného knihovního systému v závislosti na typu knihovny. Tím 
naplnila zadání bakalářské práce. 
 
 
3. Obsahové zpracování a přístup k řešení 

Předložená práce je uspořádána do sedmi kapitol a je opatřena úvodem a závěrem. V úvodní 
části se autorka věnuje stručnému přehledu dějin knihovnictví, na nějž druhá část navazuje 
charakteristikou současného systému veřejných knihoven v České republice z hlediska 
legislativního zakotvení a dále podle definovaných služeb veřejných knihoven. Třetí část 
vymezuje pojmový aparát z oblasti informačních systémů aplikovaný na sledované prostředí 
knihovnictví a používaných knihovních standardů. Ve čtvrté části autorka systematizuje 
získané charakteristiky nejpoužívanějších knihovních systémů, aby je pak v páté části 
přehledně porovnala a zobecnila. Jako nejvýznamnější z pohledu uživatele shledává on-line 
katalog, jehož využití a uživatelské přívětivosti věnuje dotazníkové šetření zpracované v části 
šesté, kde zároveň vyvozuje dílčí závěry. Poslední část je věnována doporučením na základě 
získaných výsledků. V závěru autorka rekapituluje obsah práce a přidává závěrečné 
hodnocení. 

Autorka zpracovala danou problematiku podrobně a v logickém členění. K rozšíření 
odborného hlediska využila konzultací se zaměstnanci knihoven a též zdrojů legislativních 
a historických. Práci vypracovala samostatně, konzultací přiměřeně využívala pro řešení 
konkrétních otázek. 
 
 
4. Formální náležitosti a úprava 

Práce je zpracována přehledně, obsahuje informace v požadovaném a obvyklém členění. 
Seznamy obrázků, tabulek a zkratek jsou uvedeny standardně. Seznam použitých zdrojů 
včetně odkazů a citací v textu odpovídá doporučným formálním standardům, rozsah zdrojů je 
nadprůměrný. Obrázky a další grafické prvky autorka doplnila titulky a zdroji; jejich použití 
odpovídá standardním zvyklostem. Po jazykové stránce je úroveň práce vyhovující, v textu se 
objevují jen drobná formální pochybení jazykového charakteru, stylistické odchylky jsou 
v mezích současného průměru. 



 
 
5. Připomínky 

K práci nemám žádné zásadní připomínky. 

 

 
6. Doplňující otázky 

� V práci jste prokázala schopnost vyhledat a analyzovat informace přesahující oblast 
studijního oboru. Jakou roli hrál v tomto úsilí informační systém knihovny z hlediska 
uživatele? Byl uživatelsky přívětivý a umožnil snadno vyhledat příslušné informace? 

� Jaký budoucí vývoj knihovních systémů očekáváte nebo odhadujete v souvislosti 
s rozvojem elektronických knih? 

 

 

 

 
 
 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 
 

výborně. 
 
 
 
Pardubice, 28. srpna 2014     

Ing. Oldřich Horák 


