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Hodnocení průběhu řešení projektu oponentem

Nositel projektu: Státní technická knihovna
Řešitel: Ing. Martin Svoboda
Název projektu: Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování

Posuzovaná etapa řešení projektu:
1.  rok řešení
Průběžná zpráva je vypracována v souladu s požadavky MŠMT a odpovídá předpokládanému stavu řešení projektu.
Hodnocený projekt  je  zaměřen na informační potřeby uživatelů z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny, kteří tímto získají mocný a v naší republice unikátní informační nástroj.
Jelikož se jedná o rozsáhlý projekt mnohostranného zaměření, je v souladu s časovým harmonogramem v prvním roce věnována hlavní pozornost koordinačním a analytickým otázkám projektu. Řešitel se v tomto období skutečně pečlivě zabýval analýzou a přípravou technického a technologického prostředí pro vlastní naplnění projektu. Řešitel si na základě získaných vlastních informací i na základě měnících se skutečností v průběhu roku 2001 upřesňoval požadavky na nástroje projektu,  z čehož vyplynuly i některé dílčí změny v čerpání prostředků.

Jedním z velkých informačních přínosů bude pro uživatele projektu vstup do online textů časopisů nakladatelství Academic Press a Wiley, stejně tak jako možnost prohledávání online zdrojů pomocí Metalibu a získání informací z terciální databáze. Řešitel vhodně specifikoval  a ve zprávě zdůvodnil  'hranice' Metalibu a terciální databáze.
Online časopisy jsou pro uživatele (nejen z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny) již nezbytným informačním pramenem a společný nákup licence , tj.  dosažení výrazně lepší ceny, než jakou by platila jednotlivá pracoviště, jim přístup k těmto pramenům poskytuje. Projekt touto společnou licencí  navazuje na započatý trend v ČR.

Za velmi důležité, a nejen pro vlastní projekt, považuji zavedení protokolu Z39.50 do jednotlivých knihoven. Z uvedeného přehledu ke stavu Z39.50 v jednotlivých participujících knihovnách vyplývá, že pouze knihovna VŠCHT Praha nemá a neřeší Z39.50. - Zajímalo by mě jakým způsobem bude tato knihovna komunikovat v rámci portálu STM?

Finanční položky byly v roce 2001 čerpány účelně. Všechny navrhované a provedené změny jsou v souladu s předloženými záměry. K uváděným položkám čerpání finančních prostředků v roce 2001 mám jen doplňující připomínky:
- Co se konkrétně skrývá pod investiční položkou 63 000,- Kč - terciální databáze?
- Čerpání neinvestičních prostředků - licence Academic Press a Wiley -  není ve zprávě doloženo přílohou nebo odkazem na elektronický dokument (seznam časopisů), doporučuji tento seznam předložit (elektronicky) u oponentního řízení.

Závěr: Finanční prostředky vynaložené na realizaci projektu byly v roce 2001 čerpány v souladu se schválenými záměry. Z tohoto důvodu:
souhlasím s předloženou průběžnou zprávou,
doporučuji pokračovat v řešení projektu,
doporučuji vyplacení finančních prostředků určených na odměnu řešiteli.


Příjmení, jméno, titul oponenta:
Vasiljevová, Lucie, Mgr.
Pracoviště :
Knihovna CERGE-EI, Praha
Popište Váš případný vztah k nositeli projektu, popř. spolunositeli; řešitelskému týmu:
Nemám žádný vztah k nositeli projektu ani k nikomu z řešitelského týmu.
Prohlášení oponenta:
Prohlašuji, že mi byly nositelem projektu včas poskytnuty všechny potřebné informace a předloženy mnou požadované materiály a doklady, a při posuzování tohoto projektu jsem se řídil(a) výhradně objektivními hledisky. 

Datum : 28.11. 2001	 		Podpis :  Lucie Vasiljevová





