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Práce vychází z materiálů, které mapují historii informačního průmyslu a přitom jsou vhodně
aktuálními internetovými zdroji. Při upřesňování zamýšleného obsahu práce se východiskem
stala potřeba i pro české prostředí zmapovat nejvýznamnější profesionálně zpracovávané a
zpřístupňované informační zdroje, které jsou dnes ve světě k dispozici. Z hlediska významu pro českou
odbornou veřejnost je tato tematika do určité míry i průkopnická, takže by bylo vhodné vybrané části
publikovat.
doplněny

Práci, jak je předložena, je třeba hodnotit zejména z hlediska metodického uvedení nejen do
všech užitečných funkcí center, která byla jako předmět práce vybrána, ale také z hlediska úplnosti a
aktuálnosti jejich celkových charakteristik, včetně cenové politiky. Velmi přínosná je hned úvodní
kapitola, kde autorka stručně a přehledně zhodnotila porovnatelné charakteristiky center, která pak
podrobněji sleduje.
Autorce lze vytknout na některých místech ne zcela důkladně propracovaná dílčí témata, jako
je např. pasáž věnovaná pojmu "databázové centrum", kde se omezuje pouze na citace a bylo by
vhodné pojednat i o terminologickém aspektu, zejména v anglickém jazyce, kdyžjde především o
americké systémy. Také pod nadpisem kapitoly "Podmínky připojení a vstupu do bází dat"
nenalezneme dostatek relevantních informací. To je ovšem nahrazeno v dalších kapitolách, věnujících
s jednotlivým centrům. Některá konstatování, jako např. na str. 22, že Dialog "mezi prvními zavedl také
službu Knowledge Index" mohou vést k nepřesnému chápání významu - zde např. k tomu, že i ostatní
centra zaváděla službu nazvanou Knowledge Index. Někde jsou nesprávně uváděny časové údaje,jako
např. na str. 44 u systému LexisNexis, že se tohoto názvu začalo používat až po nákupu centra
společností Reed Elsevier, tedy až v roce 1994. Určitá nezkušenost diplomantky vedla také k poněkud
nekritickému přejímání až někdy reklamních frází, které samozřejmě ve svých materiálech uvádějí
provozovatelé databázových center, i do charakteristik vlastní práce (např. formulace jako "rychlý
přístup k vysoce kvalitním informacím" u Dialogu nebo "poskytuje informace profesionálům
s komplexní flexibilitou" u Ovidu. V některých případech není třeba příkaz dotazovacího jazyka
důsledně vyložen (např. na str. 25 "Type T - schema") - jde o původní Summitův jazyk BEST.
Přechod k popisu funkcí s Dialogem integrovaného systému Data-Star měl být komentován
charakteristikou švýcarského centra. U výkladu způsobu plateb za DialUnits a také v případě
LexisNexis (na str. 55) chybí podstatné - že jde vlastně o čistý čas procesoru vynásobený koeficientem
pro jednotlivé databáze.
Tyto připomínky nikterak nesnižují celkově vynikající úroveň skutečně podrobných,
bohatých a účelně dokumentovaných charakteristik center, která byla pro tuto práci vybrána.
Jde o analytickou a v zásadě i syntetizující, obsáhlou práci, která si zaslouží uznání také z hlediska
grafické výpravy a doprovodného přílohového materiálu. Jak jsem už uvedl, cena práce je i v aktualitě
informací o službách, které dnes centra nabízejí.

výkladově

Závěr:

Jako vedoucí práce jsem do samostatně vedeného postupu diplomantky téměř nezasáhl. Ta
prokázala schopnost zvládnout relativně obsáhlou a u nás málo známou problematiku a navíc.i i z
potřebných hledisek správně interpretovat. Její práce nejen že vyhovuje nárokům na danou úroveň
vysokoškolské aprobace, ale svojí kvalitou přesahuje standard. Z těchto důvodů navrhuji klasifikaci
"výborně".
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