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Předložená bakalářská práce je věnována mimořádně živému a aktuálnímu tématu a 
hned zpočátku svého posudku musím kvitovat, jakým způsobem se jej diplomantka 
zhostila. Práce je už tímto zaměřením záslužná. Navíc je zpracována s kvalifikovaným 
analytickým pohledem, s porozuměním dané problematice a obsahuje i vlastní 
autorčiny názory, vyjádřené v mimořádně důkladných závěrech. Při rozšíření 
některých pasáží, např. co se týká obsahu vybraných zahraničních serverů - třeba jen 
pro porovnání s českými ve vybraných tématických oblastech a třeba právě 
v knihovnictví - dala by se úspěšně obhájit jako diplomová práce magisterská. 
Vychází z nejvýznamnějších dostupných materiálů a dokázala všechny odborné 
termíny včetně názvosloví, které se na stránkách, vztahujících se k českým 
výzkumným a vývojovým program Lim, správně vystihnout a také do potřebné míry 
charakterizovat. 

K interpretaci některých historických faktům musím připomenout následující 
poznámky: 

na str. 20 je chybně uvedena zkratka Ústavu technických a ekonomických 
informací - správně "UTEIN" a navíc měla autorka zřejmě na mysli UVTEI, 
což bylo Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, založené 
v roce 1966, v jehož rámci se pak celá 70. a 80. léta daná ústřední evidence (v 
jeho úseku Státní technická knihovna - STK) prováděla. UVTEI mělo jediné 
oborové informační středisko, a to pro informatiku. UTEIN byl, právě rtak, 
jako STK, jedním z úseků, neboli organizačních součástí UVTEI. I ÚEVZOD 
jako automatizovaný systém byl provozován STK, nikoli UTEIN. 

na str. 22 je uvedeno centrum EU už se starou zkratkou ECHO - dnes je to 
"Europa" . 

Konečně bych poněkud oslabil tvrzení na str. 1 0, že " ... zprávy jsou hlavním zdrojem 
vědeckých a technických informací". 

Závěr: 

Jak užjsem uvedl na začátku posudku, a vyplývá to z celkového posouzení, tato 
práce si zaslouží vysokého ohodnocení, zejména za mimořádně kvalitní závěry 
vyplývající z dúkladné předchozí analýzy. Navíc jde o skutečně aktuální téma, dosud 
takto u nás ve školních pracích nezpracované. 

Vzhledem k těmto skutečnostem navrhuji hodnocení práce známkou "výborně". 
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