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Předložená disertační

práce je orientována na velmi aktuální problém, jehož řešení,
jak jej doktorand poj al, je originální, systémové a současně i v našich podmínkách reálné. Jde
o kvalifikovaně a promyšleně zpracovanou studii, zabývající se v podstatě všemi relevantními
aspekty soudobého pojetí racionálního a efektivního zprostředkování knihovních fondů
s pomocí elektronických síťových prostředků. Postupně charakterizuje jednotlivé problémové
oblasti pojmové třídy integračních postupů, které mohou čtenáři české knihovny zpřístupnit
jak digitální, tak i tištěné primární informační zdroje, a to nejen v CR, ale také v širokém,
možno říci celosvětovém měřítku.
v

Výsledná práce dosahuje maximálního stupně analytického pohledu na velmi
významné otázky nejen meziknihovní spolupráce, ale také přístupu koncového uživatele
k primárnímu dokumentu cestou elektronických komunikačních prostředků. Autor správně
vychází z premisy, že knihovny mají vytvářet pro vzdělávání, výzkum, vývoj, ale také pro
kulturu a umění informační zázemí. Správně uvádí ve směrech vývoje zásadu vývoje od
knihovny k informačním centru.Významný je autorův akcent na standardizaci, unifikaci a
hledání nejlepších řešení s využitím soudobých metod, např. benchmarkingu.
K celkovému pojetí práce nemám naprosto žádnou výhradu. Doktorand dodržel
schválenou koncepci díla, pracoval zcela samostatně a maximálně využil svých zkušeností
z práce v oblasti počítačové podpory rozvoje knihovnických služeb na Univerzitě Karlově
v Praze. Jde především o jeho účast na výzkumech a vývoji v rámci realizovaných projektů
Jednotné informační brány CASLIN, KIS3G a navíc ještě na Nový Zéland zaměřený projekt
eGovernmentu.
Pokud jde o obhajobu této disertační práce, předpokládám, že autor ještě dodatečně
vyloží, do jaké míry musíme specifikovat jednotlivé typy knihoven, abychom mohli hovořit o
"vytváření cenných faktografických databází". Také mám určitý problém (ale to už souvisí i
nezávisle na této práci s naším knihovnickým zákonem) s pojetím rešerší a informačních
analýz jako s nadstavbovými speciálními službami. Jde-li o specializovanou, vědeckou
knihovnu, včetně knihoven vysokoškolských, měla by být tato služba mezi standardními a
běžně doporučovanými pracemi s uživateli.
Jak užjsem ale výše uvedl, tato disertační práce vykazuje skutečně vysoký stupeň
odborného zvládnutí a také autorův tvůrčí přínos při řešení možno říci nejzávažnějšího
problému, kterým je skutečně integrovaný způsob zpřístupňování i velmi vzdálených
knihovních fondů čtenáři, a to s plným využitím dnešních i perspektivních možností síťových
prostředků, digitalizace a standardizace knihovnických technologií.

Vzhledem k těmto skutečnostem a celkovému hodnocení navrhuji
Mgr. Jana Pokorného přijmout k obhajobě.
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