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Záslužné téma diplomové práce Veroniky Tiché mohlo být zpracováno jen díky 
diplomantčině výborně znalosti francouzského jazyka, protože českých pramenů 

k tématu je poskrovnu. O to víc si cením, že si toto nesnadné téma vybrala a se 
ctí se vyrovnala s problémy adekvátního překladu francouzských termínů do 

češtiny. V tomto směru musela pracovat zcela novátorsky, protože v řadě 
případů české ekvivalenty neexistují. Práce je tedy výsledkem poctivého studia 
dosažitelných pramenů i osobního úsilí dobrat se ve spolupráci s odborníky k co 

nejsprávnější interpretaci francouzských reálií. 

Autorce se více méně podařilo naplnit široké zadání DP, v níž měla" analyzovat 
vývoj a současný stav pojetí informační profese, shrnout a charakterizovat 
zejména současná specifika francouzského pojetí, vycházejícího z tradic 
evropského kontinentálního vývoje oboru už od konce 19. století". Zevrubné 
zpracování tak širokého tématu by si jistě vyžádalo mnohem větší časový 

prostor, než jaký měla diplomantka k dispozici. Uvést a srozumitelně vysvětlit 
velké množství faktografického materiálu jí proto znemožnilo více se věnovat 

analýze zjištěných jevů a srovnání s tradicemi evropského kontinentálního 

vývoje oboru. V mnoha případech proto bylo nutno uvést některá fakta pouze 
ve zkratce. 

V Předmluvě autorka podrobněji seznamuje s terminologickými problémy, 
které musela řešit. Neexistuje např. ustálený překlad názvu francouzského 
spolku ADBS - Association des professionels de ľ information et de la 

documentation, což se odrazilo i v práci. Přestože za správný překlad přijala 
zřejmě znění, které uvádí databáze zkratek Národní knihovny ČR - tedy 

Sdružení odborníků v oblasti informací a dokumentace, na mnoha stránkách se 
jej jednotně nedržela (ss. 7, 9, 13, 27). Sama používám jednak překlad 
zjednodušený Spolek informačních pracovníků - viz Francouzské knihovnictví, 

zvláštní sešit Bulletinu SKIP, 1998, s. 26-27; jednak poněkud širší výraz 



Asociace francouzských informačních pracovníků a dokumentalistů - viz "Nové 
tváře v čele dvou nejvýznamnějších francouzských asociací našeho oboru", 

IKAROS, 2007, č. 10. Velkým problémem pro překlad samozřejmě představuje 
francouzské stále dodržované spojení "information / documentation", což má 
pro Francouze svůj velký význam, vysvětlitelný historickým vývojem. Autorce 

to zkomplikovalo život, proto vytvořila adjektivní složeninu: informačně

dokumentační, někdy v DP uvádí opačné pořadí: dokumentačně- informační. 

Čeština sice dává možnost souřadnému spojení dvou adjektiv, přesto bych 
dávala přednost uvádění obou adjektiv samostatně - tedy informační a 

dokumentační, a tam, kde se to nejeví jako nutnost - uvádět pouze informační, 
což také autorka na mnoha místech činí. Potřeba zachovat termín 

"dokumentalista" je v práci dobře zdůvodněna. 

V Úvodu začala diplomantka svůj historický exkurs dokonce až u Alexandrijské 

knihovny. Pro práci však je důležitý třetí odstavec a další, v nichž se dostává do 
Francie. Jistě je těžké na dvou stránkách popsat vývoj oboru od 19. století do 
současnosti, i když více pozornosti by si byl zasloužil Paul Otlet jako zakladatel 

moderního pojetí dokumentace. Jen pro přesnost uvádím, že u zmínky o FID 
(Mezinárodní federace pro dokumentaci) by bylo lépe místo anglického 

překladu uvést, že federace byla v roce 2002 rozpuštěna. 

Druhá kapitola Formování moderní francouzské informační politiky opět trpí 
určitou zkratkovitostí. Omlouvám to samozřejmě rozsáhlostí zadání a tématu. 

Pasáže o francouzské podpoře vědě a výzkumu jak v první, tak i druhé kapitole 

by si z mého pohledu zasloužily větší prostor - chybí podrobnější zmínka o 
předchůdcích INIST, tedy o CDST, CDSH, o jejich rozsáhlé dokumentační a 

informační činnosti, edici slavných "Bulletin signalétique", ve své době 

srovnatelných snad jen s produkcí sovětského VINITI, a také vývoj tohoto 

ústavu od roku 1988. Existence a aktivity INIST jsou na jedné straně dokladem 

francouzské progresívní státní informační politiky, na druhé straně příkladem, 
jak mohou centrální informační instituce tuto politiku ovlivňovat a akcelerovat. 

Po přečtení třetí a čtvrté kapitoly Francouzský systém terciárního vzdělávání 

a systém veřejné správy - Vzdělávání informačních pracovníků ve Francii 
lze jen projevit obdiv nad tím, jak se diplomantka vyrovnala s francouzským 
velice složitým systémem jak vzdělávání, tak i veřejné správy. Zde by mohly 

zaznít snad jen výhrady k překladům názvů některých škol. Název, v němž je 
uvedeno ve francouzštině "institut", tedy ústav, bych nepřekládala jako Vysoká 

škola (Státní vysoká škola informačních studií ?) Překlad slova "national" jako 



"státní" v těchto případech považuji za patřičný. Proč ale u Institutu 
audiovizuálních technik jde o ,,Národni institut audiovizuálních technik, nikoli 

Státní? U Národního střediska územní veřejné správy naopak bych použití 
"Národní" považovala za správné. Ovšem není na to žádný předpis. Škoda, že 
v práci není pojednáno víc o centrech pro vzdělávání zaměstnanců knihoven, 

které by nám mohly společně s "institutem" osvědčení o nabytých zkušenostech 
sloužit za vzor. 

Ke stěžejním kapitolám práce patří pátá Jednotlivá informační povolání ve 
Francii. Zde mám, pokud jde o obecné otázky, výhradu ke směšování termínu 
répertoire = seznam, soupis, rejstřík a référentiel = průvodce, doporučující 

příručka. Při nahlédnutí do jednotlivých citovaných rejstříků a průvodců je sice 

rozdíl obou názvů v některých případech téměř nerozlišitelný. Meziministerský 
registr (répertoire) - v daném případě pro oblast veřejné správy - představuje 

obecný soupis povolání, ale také charakteristiky každé z funkcí, ale navazující 

oborové příručky (référentiel ) uvádějí u každé z nich podrobně její poslání, 
prostředí, v němž se praktikuje, základní aktivity, potřebné kompetence atd. 
V každém případě tuto "propracovanost" (nenapadá mne jiný výraz) veřejné 
správy můžeme Francouzům jedině závidět a možná to mohla autorka více 

zdůraznit. 

K dalším stránkám této obsáhlé kapitoly mám jen drobné připomínky. U Spolku 
francouzských knihovníků by bylo správné reflektovat, že před více než dvěma 

lety změnil název na Spolek knihovníků Francie, že revue Bibliotheques patří 
k nejstarším periodikům, existuje již od roku 1907; u Národní knihovny Francie 

by se mi líbil odstavec o jejím novodobém vývoji a funkcích, o rozdělení na dvě 

části po výstavbě nové budovy v pařížské čtvrti Tobiac. 

K větší přesvědčivosti zajímavé podkapitoly o termínu dokumentalista by 

možná přispělo zachytit podrobněji velice důležitý historický kontext. V tomto 

směru doporučuji "pro futuro" statě Jean Meyriata, nejlépe v mezinárodní 
encyklopedii bibliologie (Les sciences de ľ écrit. Paris 1993). Je k dispozici ve 

všeobecné studovně Národní knihovny ČR (T 169938). O překladu názvu 

ADBS již byla řeč. Na str. 53 nutno nahradit označení český SKIP, správně 
SKIP ČR. Rozlišení má stejný důvod jako je tomu v případě Spolku knihovníků 
Francie a Národní knihovny Francie. K uváděným úrovním kvalifikace 
v Evropském rejstříku je třeba dodat, že je nelze považovat za dané a neměnné. 

Práce v CERTIdoc neustále pokračují a právě tato část Průvodce bude 
přepracována. V připravovaném třetím vydání Evropského průvodce 



kompetencemi snad se autorům podaří vyrovnat se i s novými termíny, které 
zatím používáme hlavně v anglické ( competitive inteligence) nebo francouzské 

(ľintélligence économique ) verzi. Kladně oceňuji, že diplomantka zachytila i 
nejnovější vývoj v tomto směru. Mám na mysli např. rozšiřující se spolupráci 
mezi ADBS a FéPIE (Fédération des professionels de ľintélligence 

économique) (DP, str. 65). Podle tiskové zprávy ADBS z dubna 2009 přistupuje 

FéPIE k evropské certifikaci a doporučuje zařadit do Evropského průvodce 
kompetencemi dvě nové funkce - ve francouzštině "veiller documentaire" a 

"consultant en lES" . 

Snad by bylo vhodné na závěr 5. kapitoly zmínit, že ve Francii nedochází jen ke 

spolupráci knihovníků, archivářů a dokumentalistů, ale že zde existuje, dokonce 
na právním podkladě, zastřešující organizace - Interassotiation Archives 
Bibliothques Documentation, (IABD) http://www.iabd.fr/. v níž se sdružilo 17 

profesních organizací. 

Kapitola šestá Ankety ADBS vhodně doplňuje a ilustruje pojednávané téma. 

Možná by bylo namístě připomenout v té souvislosti také velký průzkum 

"Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 
2003 - 2004", který provedla Národní knihovna ČR v letech 2003 - 2004. 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04Analyza.htm&PHPSESSID=494 
ad I c72706a240c I b25a2aat362738 

Sedmá kapitolce je věnována projektu CERTIDoc. Jeho vznik byl ve 

skutečnosti složitější, než jak se jeví v literatuře. Jeho existence je však 

reflektována, začíná být brán opravdu vážně a jeho výsledky jsou využívány. 

Závěr není dost přesvědčivý, zdá se, že autorka již neměla dost času na to více 
se zamyslet nad výsledky svého pojednání. Polemizovala bych s tvrzením, že 
ADBS je v současné době pravděpodobně nejvýznamnější asociací informační 

profese a zároveň asociací zastřešující jednotlivá povolání. To patrně není celá 
pravda; v poslední době začíná být více oceňována činnost IABD. To však nic 

nemění na tom, že Veronika Tichá svou prací kvalifikovaně vyplnila mezeru, 

kterou tu máme. vývoj a výsledky informační profese ve Franci nejsou u nás ani 
v jednotlivých informačních povoláních v dostatečné míře známy, sledovány, 
ani studovány. Bylo by dobře, kdyby v tomto směru pokračovala. 

Práci vhodně doplňují soupis použité literatury a další užitečné přílohy. 

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě 
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