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Cílem práce byla analýza vývoje činnosti Ústřední knihovny Evropské komise z hlediska 
jejího postavení v institucionální struktuře Evropské komise i z hlediska jejího poslání v rámci 
informační a komunikační politiky Evropské unie. Tohoto úkolu se autorka zhostila beze 
zbytku a splnila tak stanovený diplomový úkol jak pokud jde o obsah, tak i o jeho strukturu. 

Struktura práce: 

Od úvodní obecnější kapitoly (přiměřeného rozsahu), zaměřené rámcově na Evropskou 
komisi a její funkce a úkoly, přistoupila diplomantka k analýze postavení Ústřední knihovny 
v organizační struktuře Evropské komise. 
Další kapitolu (3.) pak věnovala činnosti Ústřední knihovny, jejím fondům (složení i 
zpracování ve všech fázích knihovnického procesu) i službám, včetně jejich dostupnosti a 
postupného vývoje, spojeného s problémy způsobenými stěhováním knihovny i zaváděním 
nových technologií. 
Kapitola 4. zachycuje významnou koordinační funkci Ústřední knihovny ve vztahu 
k informačním sítím RéseauBIB a EUROLlB. 
Zvláštní kapitola (5.) je věnována podrobné analýze Souborného katalogu ECLAS z hlediska 
jeho obsahu i možností jeho využívání. 
Poslední 6. kapitola je pak soustředěna na uchovávání archívních dokumentů nejen Evropské 
komise, ale i celé Evropské unie v Historických archívech. 

Volba informačních zdrojů: 

Diplomantka prokázala mimořádnou schopnost vyrovnat se s naprostým nedostatkem 
informací k danému tématu. Kromě výročních zpráv, které knihovna začala vydávat až v roce 
1996, neexistovaly žádné dostupné materiály. Proto je třeba především vyzvednout její 
iniciativu při navazování kontaktů s pracovníky Ústřední knihovny, které završila osobní 
návštěvou knihovny v Bruselu. Na základě získaných informací se jí pak podařilo podat 
unikátní obraz vývoje a současného stavu Ústřední knihovny, který dosud v naší odborné 
literatuře nebyl zpracován. 
Doporučovala bych proto některé kapitoly, zejména 3., 4. a 5. publikovat v českém odborném 
tisku. 



Stylistická úroveň práce: 

Práce je stylisticky na dobré úrovni s drobnými gramatickými prohřešky. Obtížnost práce 
s cizojazyčným textem se projevila v občasné nepřesnosti překladu, v některých případech na 
úkor srozumitelnosti obsahu. 

Formální úprava práce: 

Grafická úroveň práce je velmi pěkná. Text je doplněn obrázky vlastnoručně pořízenými 
v knihovně i ukázkami webových prezentací informačních zdrojů a některých institucí. 
Rovněž nejrůznější tabulky zvyšují informační hodnotu práce. 
Přehlednosti práce také prospívá vzájemné propojování jednotlivých kapitol odkazy. 

Práci k obhajobě doporučuji. 

~ JíJ(j !tra tťt{ / 
PhDr. Jitka Hra d i lov á 


