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Předkládaná diplomová práce se dotýká oboru, který není na UISKu příliš reflektován, přesto je ale 
v mnoha aspektech s knihovnickou a informační vědou příbuzný, což potvrzuje i celoevropský 
projekt Europeana. Vojenský ústřední archiv jako jedno z nejvýznamnějších  archivních pracovišť 
v ČR má za svou povinnost všestrannou péči o archiválie a převzatý informační materiál vzniklý 
z činnosti všech součástí resortu obrany. Vojenský historický archiv (VHA) podle zákona               
č. 499/2004 Sb. plní funkci specializovaného archivu.

Struktura práce v zadání byla zvolena velmi dobře a byla také autorem dodržena. Práce je pojata 
komplexně a zejména text je velmi přehledný a vyčerpávajícím způsobem charakterizující 
jednotlivé fáze vývoje a současný stav významné resortní paměťové instituce – Vojenského 
ústředního archivu Praha.

Autor výborně zvládnul práci s prameny a je jasné, že se mu podařilo vysledovat problematiku 
provozní správy československých vojenských dokumentů od roku 1919 do současnosti. Pozitivem 
práce je to, že autor popsal komplexní životní cyklus dokumentu jak v listinné tak i elektronické 
podobě.

Kladem práce je také uvedení problematiky spisové služby, která vychází z § 63 odst. 2 zákona       
č. 499/2004 Sb. V práci jsou velice vhodně použity odkazy na elektronické informační zdroje 
z internetu, Intranetu MO a také z citace vnitřních předpisů MO.

Autor využil své praxe z resortu MO a velmi dobře přistoupil k problematice elektronizace              
a digitalizace archivních fondů VHA Praha. V závěrečné části diplomové práce se věnuje popisu 
nových technologií ve spisové službě a v archivnictví, které jsou vyvolány zcela novou legislativou 
v rámci e-governmentu v ČR, která se přímo odráží v automatizaci spisové a archivní služby resortu 
MO. 

Závěrem je možno konstatovat, že práce splňuje standard na diplomovou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě s hodnocením výborně.

24. ledna 2012                                                                                                      Ing. Milan Procházka
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