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Cílem práce je analyzovat a popsat současný stav meziknihovních služeb poskytovaných 

a využívaných v Knihovně AV ČR, seznámit s jejich dalším možným vývojem s využitím 

nových technických a technologických prvků a vytvořit tak celkový obraz popisované části. 

Diplomová práce se zabývá oblastí těchto služeb na základě praktických zkušeností, které 

studentka získala při práci v Oddělení meziknihovních služeb v Knihovně AV ČR. 

Autorka postupuje ve své diplomové práci systematicky - úvod práce věnuje definování 

oblasti meziknihovních služeb, v první kapitole nastíní legislativní rámec této oblasti 

a seznámí nás se základními dokumenty národní i mezinárodní povahy, včetně autorského 

zákona. V další části práce diplomantka vysvětluje komunikační protokoly používané 

v některých systémech pro zpracování agendy meziknihovních služeb založených 

na mezinárodní normě ISO ILL. Hlavní část práce je věnována analýze procesu 

meziknihovních služeb v Knihovně AV ČR a návrhu řešení jejich možného vývoje. V závěru 

práce se autorka zmi!'íuje o nových možnostech objednávání v rámci meziknihovních služeb 

prostřednictvím Souborného katalogu ČR s využitím systému pro elektronické dodávání 

dokumentů. 

Práce přehledně a souhrnně seznamuje s problematikou meziknihovních služeb v rámci České 

republiky i v mezinárodním měřítku. Použití obrázků a grafů v textu je účelné, dokresluje 

celkový obraz práce a umožňuje tak srozumitelnějsí pochopení některých částí práce. V práci 

je zřejmé využití vlastních zkušeností s prací v oblasti meziknihovních služeb a také 

zkušeností dlouholetých pracovnic Oddělení meziknihovních služeb Knihovny AV ČR. 



K zlepšení představy o pojednávaném tématu a větší ilustraci celé práce přispívají také 

přílohy umístěné na konci diplomové práce. 

Výběr informačních zdrojů: 

Z hlediska informačních zdrojů bych ocenila velké množství pramenů, které byly před 

napsáním této práce prostudovány, a ze kterých autorka při psaní práce vycházela. Zejména 

jde o legislativní dokumenty, online zdroje, webové stránky knihoven, ale také například 

interní dokumenty Knihovny A V ČR. Výběr informačních zdrojů je opravdu pestrý 

a zajímavý. 

Formální stránka práce: 

Členění práce do kapitol a podkapitol je logické a přehledné. V kapitole 4, která se zabývá 

meziknihovními službami v Knihovně AV ČR, jsou dopodrobna rozebrány jednotlivé typy 

těchto služeb a jejich charakteristiky. Vzhledem k detailnímu výčtu těchto služeb a jejich 

charakteristik je v této části použito až pětimístného členění do podkapitol, což může působit 

poněkud matoucím dojmem. Jelikožje to však v tomto případě zřejmě nevyhnutelné a v práci 

se toto členění objevuje jen vyjímečně, nemá to nijak výrazný vliv na srozumitelnost 

a přehlednost celého textu práce. 

Prameny jsou citovány dle normy ISO 690 a ISO 690-2. Použity jsou také poznámky 

pod čarou pro vysvětlení termínů nebo zkratek a také pro uvedení odkazu na webové stránky. 

V seznamu použité literatury jsou zdroje řazeny abecedně. 

Stylistická a gramatická úroveň práce: 

Text předkládané práce je, až na několik stylistických chyb a překlepů, srozumitelný, odborné 

vyjadřování je na dobré úrovni. 

Závěrečné hodnocení: 

Diplomová práce splnila požadavky, po obsahové stránce byly cíle práce naplněny. Autorka 

prokázala schopnost samostatně zpracovat zvolené téma a analyzovat jednotlivé informační 

zdroje. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace "výborně". 
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