
Posudek na diplomovou práci "Meziknihovní výpůjční služby v Knihovně AV ČR a jejich 
další rozvoj" studentky FF UK ÚISK Moniky Friedmanové 

Úkolem diplomové práce byla analýza současného stavu MS v KNAV a návrh jejich dalšího rozvoje. 

První část DP se zabývá přehledem legislativy, vyhlášek a metodických pokynů NK, IFLA z oblasti 
poskytování meziknihovních služeb. Probírá se podrobněji problematika zpoplatnění těchto služeb. 
V současné praxi knihoven není k zpoplatnění MS jednotné stanovisko neboť agenda se zpoplatněním je 
poměrně náročná, ale naopak nezpoplatnění vede k nezájmu tuto činnost dotovat a tedy k útlumu. To souvisí 
s automatizací zpoplatňování, která by učinila tento proces automatický a transparentní. Dále je proveden 
krátký výklad protokolu ILL ISO 10160 a 10161 a podobně NCIP (NISO Circulatation Intechange Protocol) 
Z39.83, které jsou kandidáty pro standardy automatizace meziknihovních služeb. Ukazuje se však, že 
v současném technologickém prostředí jsou již nepraktické. 

Následující kapitola se věnuje specifikům v KNAV, organizaci práce a provozu meziknihovních služeb 
voddělení MS. Je analyzován podrobně průběh výpůjčky pasivní (KNA V je dožádanou knihovnou) a 
aktivní, kdy KNAV žádá o výpůjčku jinou knihovnu. Z analýzy je patrný podstatný podíl ruční práce. 
KNAV je též účastníkem VPK aje jednou z nejaktivnějších knihoven v tomto systému v počtu vyřizovaných 
digitalizaci na objednávku. Zde je popsána technologie vyřízení požadavku a jsou diplomantkou předloženy 
návrhy na zdokonalení tohoto systému. Jedná se o návrhy vylepšení: přímé zadání dodavatele, úpravu 
souborného katalogu SK VPK, možnost statistiky pro digitalizace i pokud j sou zdarma (pro potřeby ČA V). 

Následuje podkapitolka o MMS (mezinárodní meziknihovní služby), kde je KNAV podle vyhlášky ke 
knihovnímu zákonu jedním z poskytovatelů (vedle NK, STK, MZK, VKOL a NLK). Tato služba, ještě více 
než ostatní, je náročná na ruční agendy (vyhledávání, zasílání, evidence, účtování), protože poplatky i 
garance vyžadují pečlivé sledování. 

Zpracování statistik oddělní meziknihovních služeb KNA V v názorném grafickém provedení poskytuje 
přehledy o službách v KNAV a jejich vývoji v čase v r. 2001- 2006. Lze vypozorovat trend stagnace zhruba 
v posledních 3 letech, což pravděpodobně souvisí v mohutným rozmachem on-line dostupností primárních 
dokumentů ať již volných nebo licencovaných. 

Závěrem této kapitoly oKNA V následuje zhodnocení praxe MS v KNA V, posouzení vhodnosti některých 
postupů a návrhy na nová řešení, a to zejména idea objednávání a účtování MYS pomocí EDD a rozšířením 
možností evidence v knihovním systému Aleph. 

V poslední kapitole předkládá diplomantka návrh na zjednodušení MVS pomocí přímého objednání 
žadatelem u dožádané knihovny, což by zjednodušilo agendu v žádající knihovně a urychlilo proces 
výpůjčky. Toto se již netýká pouze KNAV ale obecněji tento cíl byl vytyčen v Koncepci rozvoje souborného 
katalogu ČR do r. 2010 zpracované v NK. K tomu účelu navrhuje využití sytému EDD, rozšířenému o 
služby MVS a zavádí se služba žádosti o schválení MVS, schválení či zamítnutí MVS, sledování pohybu 
výpůjčky a závěrečné vyúčtování. Jde o zobecnění možností protokolu ILL ISO 10160/10161. 

Diplomantka zcela splnila zadání DP, analyzovala současný stav MS v KNAV a navrhla jejich další rozvoj. 
Dokázala tím, že se výborně orientuje ve zpracované problematice, pracovala samostatně, s invencí a 
zodpovědným rozdělením prací po dobu celého roku a dodržením termínů. DP je velice pěkně graficky 
zpracována s názornými obrázky, které přispívají k pochopení komplikované problematiky. Klasifikaci 
diplomové práce navrhuji "Výborně". 
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