
Posudek 

na rigorózní práci Mgr. Hany Munziové 

Informační zabezpečení vědy a výzkumu; současný stav a trendy 

zpřístupňování elektronických informačních zdrojů 

Rigorózní práce tematicky navazuje na diplomovou práci, kterou Mgr. Munziová úspěšně 

obhájila v roce 2005. Toto téma bylo v dílčích pohledech zpracováno mnohokrát, ale ještě 

nikdy jako celek. Rigorózní práce postihuje obsahově současný stav. 

Práce má celkem 144 číslovaných stran vlastního textu a pečlivě zpracované rozsáhlé 

bibliografie a 14 stran příloh. Kromě předmluvy, úvodu a závěru je rozčleněna do šesti 

hlavních kapitol. V předmluvě je popsán účel, cíl a postup vypracování, v úvodu je pohled na 

přístup k odborným informacím v kontextu politických změn na straně jedné a prudkého 

rozvoje informačního průmyslu na straně druhé. 

V hlavních kapitolách Mgr. Munziová postupuje od obecného rámce ke konkrétnímu stavu. 

V kapitole "Výzkum a vývoj v České republice po roce 1989" nejprve vymezuje pojmy 

výzkumu a vývoje a zasazuje je do legislativního rámce. Dále představuje celkový systém 

státní podpory a jejích institutů. V poslední podkapitole se zabývá strukturou státní podpory, 

podpoře institucionální a účelové. 

Kapitola "Financování knihoven pro vědu a výzkum" je již zaměřena přímo na knihovny 

v oblasti VaV. Opět jsou nejprve vymezeny pojmy, následuje knihovnická legislativa a 

historie financování knihoven na vysokých školách a v Akademie věd ČR. 

V následující kapitole "Konsorcia jako forma spolupráce knihoven" je nejprve vymezen 

prostor pro obecné pojetí konsorcií, okolnosti a důvod jejich vzniku a vývoje, jejich historie 

ve světě a současnou situaci. Konsorcia jsou dále pojata z hlediska legislativního i finančního, 

samostatná podkapitola je věnovaná organizaci EBLlDA a jejím aktivitám vůči knihovnám. 

Dále jsou uvedeny příklady typologií konsorcií. 



"Podmínky zpřístupňování elektronických informačních zdrojů" je název kapitoly, kde je 

uveden vývoj informační infrastruktury, vybudování technické části, propojení do světa a 

vznik akademické informační sítě Cesnet. Realizací infrastruktury na VŠ i v A V ČR se 

zabývá posluchačka v dalších dvou podkapitolách. 

České republice je věnovaná další kapitola nazvaná "Počátky konsorcií v České republice". 

Úvodem k této kapitole je ohlédnutí před rok 1989, vývoj po politických změnách obecně a 

v detailu v AV ČR. Přicházejí první programy v ČR a následují konkrétní projekty -

konsorcia - z části nebo plně profinancované z těchto programů. Nechybí tu otázka portálů a 

zmíněna je též Asociace knihoven vysokých škol ajejí úloha v této oblasti. 

Poslední kapitola je nazvaná "Výhledy do dalších let v oblasti konsorcií a zpřístupňování 

elektronických informačních zdrojů". Zde jsou nastíněny trendy, ale i konkrétní výsledky 

odvozené ze statistických údajů. Podkapitoly jsou věnovány propagaci informačních zdrojů a 

informační výchově. 

V závěru jsou shrnuty zkušenosti nabyté ze studia i z vlastních poznatků. Je to jistě téma 

dotýkající se knihovníků, uživatelů, poskytovatelů i příjemců státní finanční podpory a není 

zbytečné je šířit a publikovat i nadále. 

Mám k mgr. Haně Munziové dvě otázky. Seznámila se docela podrobně se situací uvnitř 

Akademie věd ČR a po ukončení studia se stala řádnou zaměstnankyní knihovny, 

v současnosti na místě zástupu. Jak nahlíží na budoucí uplatnění v Knihovně AV, jak chce 

uplatnit své nabyté vědomosti ze studií a přípravy na rigorózní řízení? 

Závěr hodnocení: 

Celá práce je výtečně strukturovaná, Mgr. Hana Munziová je velmi systematická a umí přejít 

od obecných jevů ke konkrétním s vyváženým stoupáním důrazu. Jak již bylo zmíněno na 

začátku posudku, bibliografická část je velice bohatá, velmi názorná a pestrá je přílohová část. 

nechybí seznam zkratek. Slohový projev se mi jeví velmi svěží, přestože téma není zrovna 

zábavné, práce je čtivá. Problémy s gramatikou posluchačka nemá. Po formální stránce jsem 

nenašla pochybení.. 

Pokud se rigorózní práce klasifikuje, navrhuji nejvyšší stupeň. 

V Praze dne 7. ledna 2006 
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PhDr. Ivana Kadlecova 


