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Cílem práce bylo prozkoumat relativně novou a rychle se rozvíjející oblast tzv. 
Informačních zdrojů pro výzkum a Informační infrastrukturu výzkumu a to specielně z 
hlediska financování a technického zabezpečení prostřednictvím grantových 
programů LI a 1 N Ministerstva školství. Práce analyzuje také legislativní souvislosti 
těchto programů a jejich postavení v rámci širší politiky rozvoje vědy, výzkumu a 
vývoje. Práce se podrobněji zabývá těmi projekty, na kterých se podílela Národní 
knihovna ČR nebo Státní technická knihovna v Praze. Práce podrobně mapuje 
přínosy a náklady spojené s těmito projekty včetně rozboru užitné hodnoty výsledků 
vyčíslené pomocí statistik přístupů a využití. V závěru práce autorka navrhuje řešení 
pro efektivní přístup knihoven k finančním zdrojům pro nákup informačních zdrojů. 
Hlavní oblastí zájmu autorky je zpřístupňování elektronických informačních zdrojů 
prostřednictvím dálkového přístupu. 

Shoda se zadáním diplomové práce: 
Lze říci, že autorka ve své práci plně vyhověla zadání. 

Struktura práce: 
Práce, kterou autorka předkládá je dosti rozsáhlá. Napřed autorka popisuje podrobně 
legislativní prostředí týkající se dané problematiky. Dále popisuje podrobně obsah 
programů LI a 1 N a procesy spojené s výběrem projektů určených k financování. 
Popisuje také výsledky soutěže. Potom se soustřeďuje na vybrané projekty, ve 
kterých je nositelem NK nebo STK. V závěru se také dotýká problematiky hodnocení 
vědy a výzkumu. 

Celkově práci hodnotím jako výbornou, zvláště co se týče podrobnosti, pečlivého 
zpracování a dokumentování. Zaměření práce na způsob využívání elektronických 
informačních zdrojů považuji za velmi přínosnou pro prostředí knihovnických služeb. 
Orientace v této nové oblasti je obtížná a oceňuji schopnost autorky proniknout do 
této problematiky. 

Volba informačních zdrojů: 
Autorka volí informační zdroje správně, citace jsou uvedeny dobře. 



Stylistická úroveň práce: 
Stylistickou úroveň práci hodnotím jako velmi dobrou. 

Formální úprava práce: 
Formální úprava práce je velmi dobrá. Práce obsahuje také velmi pěknou obrazovou 
dokumentaci. 

Doplňující dotazy pro diplomantku: 
Práce je pěkná. Doplňující dotazy: 

• Bylo by možné porovnat situaci dostupnosti elektronických zdrojů v ČR se 
situací v některé jiné podobné zemi (Slovensko, Slovinsko a pod.)? 

• Bylo by možné porovnat míru využití nakoupených elektronických 
informačních zdrojů nějakým objektivním způsobem porovnání se situací 
jinde? 

• Bylo by možné nějakým způsobem posoudit, zda pracovníci ve vědě a 
výzkumu byli dostatečně informováni o možnosti využití těchto zdrojů - neboli 
do jaké míry případná nedostatečná informovanost vedla k nevyužití 
možností, které by v případě dostatečné informovanosti využity byly 

Tyto dotazy nemají být chápány jako kritika práce, ale mají ukázat na širší rámec 
zkoumané problematiky. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 


