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Diplomantka předkládá zajímavou práci, a to ze dvou hledisek: kromě 
vlastního tématu (DDS) přináší pohled i do kancelářských systémů sdílení dokumentů 
(DMS) a také do nejnovější právní situace, v níž se ocitly české veřejné knihovny 
vinou novely autorského zákona (216/2006 Sb.). Dosahuje uspokojující úrovně 
komplexního pojetí kategorie knihovnických služeb typu DDS a představuje korektně 
současný stav, i když jen některých ze současných systémů ve světě. Zde chybí jak 
francouzské centrum INIST, tak např. služby kanadského CISTI nebo zcela 
komerčního, možno říci průmyslového způsobu DDS, jaký představuje Infotrieve. 

Diplomantka pracovala zcela samostatně a vedoucí její práce zasahoval jen 
minimálně, vesměs korespondenčně. Z toho důvodu uvádím připomínky, které jsem 
nestihl v průběhu zpracovávání textu uplatnit: 

Pokud jde o definiční partii, mohla být hned definice citovaná z Tkačíkové 
podrobena kritice. Už výraz "document delivery" jako takový implikuje všechny 
způsoby dodávání dokumentů, čili i proces akvizice. A už vůbec dnes nejde o 
výpůjčku, ale místo ní úplatné poskytnutí kopie (i elektronické) dokumentu natrvalo. 
Správně je ODS charakterizována až na str. 18 v předposledním odstavci. To mělo být 
uplatněno v definiční části. 

Pokud jde o dějiny DDS, mělo být uvedeno VINITI, které DDS, i když 
nekomerčně a bez autorskoprávní ochrany, zavedlo už v 50. letech minulého století. 
Přitom autorka na konferenční příspěvek, který o tom pojednával (Inforum 2004), 
cituje. 

Partie věnovaná DMS mohla být podstatněji rozvedena, pokud by se 
v předmluvě zdůvodnilo, že sice o DDS nejde, ale že v současných firemních 
informačních systémech, s nimiž má diplomantka aktuální osobní zkušenosti, jde 
především o interní, pravděpodobně intranetové "paperless offices", kde se 
dokumenty šíří a sdílejí a fungují tam i služby typu alert (upozorňovací), a že jsou pro 
naše informačně orientované studium významné. A zajímavé by bylo uvést, o jaké 
všechny druhy dokumentů jde a jak vpadá jejich metadatová reprezentace. Možná by 
to vydalo na celou diplomovou práci. 

Pokud jde o formální chyby, uvedu jen dvě podstatnější: 

na str. 42 a 50 se odkazuje na autora ADAMA, ale v seznamu použité 
literatury se nevyskytuje, 

na str. 60 je špatně uvedeno číslo našeho autorského zákona z roku 2000. 



Za záslužné na předložené práci je třeba uznat to, že se věnuje skutečně 
nejaktuálnější situaci v ČR. Jde o situaci, která si zasluhuje pozornosti odborné 
knihovnické veřejnosti i studia knihovnictví na našich vysokých školách. 

Celkově práci hodnotím jako přínosnou, a to zejména z hlediska aktuálního 
pojetí jedné z významných rolí moderních knihovnických i kancelářských 
informačních služeb. 

V zhledem k tomuto celkovému hodnocení a také k uvedeným připomínkám v 
posudku navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Heleny Grycové "Moderní 
principy koncepce a fungování dokumentových dodavatelských služeb (DDS)" 
stupněm velmi dobře až výborně - na základě průběhu obhajoby. 

V Praze 5. května 2009 
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