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Struktura práce/obsahové záležitosti: 
Práce je pojata přehledně, strukturně a kvalitním způsobem velmi podrobně a srovnávacím 
zpúsobem rozebírá témata elektronické komunikace dokumentů a nová paradigmata 
knihovnictví. Rozsah práce a jej í kvalita j sou obdivuhodné. Takový rozsah práce potřebuje i 
vehni kvalitní úvodní kapitolu, kterou plní kapitola Na prahu informační společnosti, kde 
autorka stručně shrnuto dává do souvislosti kvalitu a kvantitu informací a vliv těchto entit na 
společnost nazývanou informační. 

Jádrová je ovšem kapitola 2. zabývající se dodáváním dokumentů a dokumentovými 
dodavatelskými službami, které j sou zde velmi podrobně rozebrány a popsány a základně 
analyzovány, aby byly v následující kapitole zahrnuty do návrhu dodávání dokumentů 
v prostředí českých VŠ knihoven. 

V poslední kapitole se autorka věnuje bibliometrickým a infometrickým metodám, a to ve 
vztahu k hodnocení infonnačně-knihovnických služeb. Jako vzorky/objekty svých 
bibliometrických výpočtú upřednostnila infornlační zdroje oboru informační vědy a 
knihovnictví (LISA, 1ST A). Výsledky rešeršních postupú a následujících výpočtů byly 
zpracovány do přehledných tabulek a grafů. 

V závěru se autorka zabývá rolí knihoven v informační společnosti, ale je pravda, že 
diplolnová práce pLlsobí vůči např. VŠ knihovnám až shovívavě a nekonfliktně. Vím,že jde o 
citlivou záležitost, ale právě tady by autorka bývala mohla udělat základní analytické 
ekonolnické úvahy, např. o efektivnosti služeb směrem k počtu zaměstnanců, vztahy 
elektronických služeb v knihovnách ke změně personální struktuře apod. Osobně rozumím, že 
autorka se télnatu vyhnula, ale personální struktura se pod vlivem nových služeb jistě zcela 
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Zlnenl. 

Výběr informačních pramenů: 
bez výhrad 

Síylisticl{á a gramatická úroveň práce: 
bez výhrad, vynikající 

Formální a grafická úprava práce: 
výborná, nadstandardní 



Doplňující otázky/shrnující připomínky pro obhajobu: 

1. Může autorka práce pojednat o roli elektronických informačních služeb v budoucím období 
několika letech -jde o nastínění stručné vize. 
2. Jaké jsou bariéry elektronizačních snah současných informačních služeb s výjimkou 
finančních nákladů? 
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3. Personální struktura budoucích VS knihoven - jaké jsou vize směrem k řízení lidských 
zdrojů? 

Závěr: Předloženou práci hodnotím jako velmi kvalitní a doporučuji obhajobě. 

V Praze, 5.6. 2008 Papík, v.r. 


