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Hned v úvodu svého posudku musím konstatovat, že jde v několika směrech o výjimečnou 
práci. Především je tomu proto, že diplomant iniciativně navázal kontakt s dnes už legendární osobností 
světového informačního průmyslu Dr. Rogerem Summitem a že systém, který je jeho dílem a 
představuje špičku on-line informačních služeb v celosvětovém měřítku, skutečně důkladně analyzoval, 
popsal jeho dějiny až po současnost a plně využil všech dosažitelných podkladových materiálů, včetně 
Summitových osobních dokumentů. Jde o obsáhlou, možno říci vyčerpávající monografickou studii, 
cennou nejen pro českou odbornou informační veřejnost. 

Práce je napsána jednak v českém ajednak v anglickém jazyce. Vychází i ze skutečně 
vzácných a originálních materiálů, k nimž díky korespondenci s Rogerem Summitem získal přístup. 
V české verzi bylo třeba vyrovnat se s řadou ne zcela u nás zavedených termínů. V tom se samozřejmě 
diplomant radil a v některých případech byly ponechány termíny nepřeložené. Vždycky však je 
z kontextu zřejmé, o jaký obsah jde. Anglický jazyk práce byl povolen z důvodu absolutní převahy 
zdrojové literatury i popisované reality z anglicky mluvícího a píšícího prostředí. To diplomantovi, 
který tento jazyk dostatečně ovládá, do značné míry usnadnilo celý proces anglického zpracování díla. 

Při upřesňování zamýšleného obsahu práce se východiskem stala potřeba i pro české prostředí 
zmapovat možno říci do určité míry vzorový informační systém, vycházející z nejlepších tradic 
vyspělosti amerického informačního průmyslu, ale orientovaný nejen na vlastní území Spojených států. 
Protože se práce zabývá celými dějinami dialogu až po současnost, vypovídá i o relativně dlouhém 
časovém údobí po odchodu Summita do důchodu. Je samozřejmě věcí názoru, do jaké míry měla být 
hlavní náplní práce právě historie, kterou tvoří zejména stále nové a nové funkce a aplikace, jimiž se 
Dialog průběžně vyvíjel a modernizoval. Jde o velmi podrobný popis, a to z toho důvodu, že taková 
práce neexistuje ani v americké literatuře. 

Práci, jak je předložena, lze vytknout na některých místech ne zcela vyvážené části, věnující se 
jednotlivým funkcím, nebo historickým etapám vývoje Dialogu. Za největší chybu pokládám 
uspořádání literatury, z níž diplomant čerpal, která není očíslována a abecedně nelze řadit anonymní 
díla podle členů názvu (The). 

Jako vedoucí práce jsem neměl v komunikaci s diplomantem žádné problémy, pracoval 
relativně v dostatečném měřítku samostatně. Práci jsem s ním, až právě na literaturu, rád konzultoval a 
má doporučení přijímal a v práci realizoval. 

Závěr: 

Diplomant prokázal schopnost zvládnout relativně složitou a u nás málo známou problematiku 
a navíc j i z potřebných hledisek správně interpretovat. Jeho práce nejen že vyhovuje nárokům na danou 
úroveň vysokoškolské aprobace, ale svojí kvalitou přesahuje standard. Z těchto důvodů navrhuji 
klasifikaci "výborně" a zároveň autorovi doporučuji po doplnění o diskusi k současnému postavení 
Dialogu na světových informačních trzích, nebo o jinou aktuální diskusní problematiku, přihlásit práci 
jako rigorózní. 
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