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Výsledná práce, kterou diplomantka předkládá, dosahuje vynikající úrovně
komplexního pojetí přehledné hodnotící zprávy o situaci vývoje velmi významného
směru vývoje v knihovnictví. Dosahuje také maximálního stupně aktuality
skutečností, o kterých pojednává. Předmětem je relativně nový fenomén, který se
v posledních letech uplatňuje ve všech vyspělých zemích. Znamená novou dimenzi
v působnosti knihovnických a souvisících informačních služeb, s níž se čtenáři a
zejména knihovníci budou ještě nějaký čas vyrovnávat. Zatím je to problematika
velmi nová, nepříliš pro bádaná, ale na druhé straně už hojně komentovaná a také
zajímavá. Na práci je znát, že se autorka danou problematikou zaobírá nejen profesně
v naší Národní knihovně, ale i ze skutečného zájmu.
Práce má výbornou celkovou koncepci, zahrnující přesně to, co má být
napsáno v předmluvě, úvodu i v závěrech, přičemž vlastní stať systematicky rozvíjí
téma od charakteristiky systémového okolí digitalizace knihoven až po charakteristiky
situace v jednotlivých evropských zemích. Musím ocenit také vybavení předloženého
díla, a to jak účelnou grafikou a vyobrazeními, tak korektně vedenými citacemi,
bohatým seznamem použité literatury, seznamem zkratek a přílohami.
Pokud jde o připomínky, mám jen nepodstatné, a to zejména k počátečním
kapitolám. Např. bych v souvislosti, která je uváděna na str. 14, nepoužil jako
protěj šek k profesi knihovníka "informační vědce", ale raděj i "informatiky".
V rozboru definování pojmu, o který v práci jde, mi chybí aspekt on-line či off-line.
To on-line pokládám za podstatnou vlastnost systémů, o nichž práce pojednává
(knihovna s CD a DVD na regálech není digitální knihovnou).
Na práci je třeba v každém případě ocenit snahu zmapovat skutečně veškeré
aktuální tendence rozvoje elektronizace knihovnických služeb na národní úrovni,
právě tak, jako zvýraznit všechny podstatné charakteristické stránky takové veřejné
knihovnické služby. Cena práce je mimo jiné v přehlednosti, "citační disciplíně" a ve
velmi dobré strukturaci.
Celkově

práci, která byla evidentně výborně zadána i vedena, hodnotím jako
velmi přínosnou, a to zejména z hlediska hloubky rozboru pojmů a aktuální
faktografie. Bylo by vhodné její části zveřejnit v odborném tisku (a nejen tisku).
V zhledem k tomuto celkovému hodnocení a také k uvedeným poznámkám v
posudku navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Anny Nerglové stupněm
"výborně".
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