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Posudek 

Cíl práce: 

14.1.2007 

Cílem práce je 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. 

Shoda se zadáním diplomového úkolu: 
Zadání diplomové práce bylo splněno ve struktuře i obsahu 

Struktura práce: 
Práce přehledně pojednává o vzniku, organizačním začlenění Ústřední knihovny Evropské 
komise, o fondech, službách a aktivitách v dlouhém časovém období (od roku 1952). Velmi 
zajímavá je část práce nazvaná "Práce za obrazovkami" (3.5), věnovaná vnitřnímu chodu 
Ústřední knihovny a část pojednávající o katalogu ECLAS. Tyto kapitoly považuji za 
obzvláště přínosné, protože podrobné informace o činnosti Ústřední knihovny nebyly 
publikovány. Velmi zajímavá je také kapitola o spolupráci Ústřední knihovny s dalšími 
středisky a službami a kapitola o její funkci koordinační. Vhodným doplňkem je také část o 
historických archivech. 
Moje připomínka se týká druhů materiálů ve fondech knihovny (s. 27) - členění se mi zdá 
značně nepřehledné a mezi publikace EU rozhodně nepatří rozsáhlá sbírka publikací 
mezinárodních organizací (ILO ,OECD) atd. Není zcela jasné, co autorka míní vyhledávacími 
nástroji, když uvádí databázi TED a IDEA společně s "Interními dokumenty EU?" a "Euro?" 
(s. 29). 
U právní databáze CELEX (s. 61) je překlad značně nepřesný a zkresluje obsah databáze. 
U dokumentu BIBLlO, který byl zasílán také Evropským dokumentačním střediskům, je třeba 
doplnit, že v letech 1990-1993 vycházela rovněž řada BIBLlO 1992, BIBLlO 12 a BIBLlO 
post Maastricht. 

Volba informačních zdrojů: 
Zdroje informací pro tuto práci byly dostupné pouze v angličtině nebo francouzštině, jeden ze 
stěžejních článků dokonce existuje jen v nizozemštině. Starší materiály (před rokem 1998) 
nejsou zveřejněny ani na Internetu a bylo možné je získat jen při návštěvě Ústřední knihovny. 
Právě shromáždění relevantních informačních zdrojů považuji za velké plus této diplomové 
práce. 

Stylistická úroveň práce: 
Po této stránce je práce na dobré úrovni. Občas se vyskytují pouze menší gramatické 
nedostatky (mimo se 2.p.!, shoda podmětu s přísudkem) a pravopisné nepřesnosti, např. psaní 
názvů podle anglického pravopisu - Evropský Parlament, Evropská Společenství. 



Formální úprava práce: 
Grafická úroveň práce je na vysoké úrovni, tabulky a obrázky vhodně doplňují text. 

Doplňující otázky pro obhajobu: 
Na s. 69 je uvedeno, že katalog ECLAS je dostupný on-line od r. 1979, můžete tuto informaci 
rozvést? 
Na s. 30 je uvedeno, že většina zaměstnanců nemá odborné knihovnické vzdělání - tato věta 
stále platí? 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

PhDr. Milena Mazačová 


