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Předložená bakalářská práce se zabývá otázkami vzniku, struktury, současných aktivit 
i předpokládaných trendů v činnosti Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
Z.S.p.o. (dále jen AKVŠ). Mapuje zejména období od roku 2002 do roku 2008, i když se 
stlUčně zabývá i rozvojem českých vysokoškolských knihoven v letech předcházejících 

zmíněnému časovému úseku. 

Práce obsahuje následující části: V úvodní kapitole autorka na základě prostudované literatury 
stlUčně shrnuje historii českých, resp. československých vysokoškolských knihoven. Tato část 
slouží jako uvedení do problematiky a také umožňuje zasadit vznik AKVŠ a její činnost do 
historického kontextu. Následující kapitoly se již věnují samotné AKVŠ - okolnostem jejího 
vzniku, její stlUktuře a členské základně, stanovám apod. Autorka nás také seznamuje se 
základními legislativními dokumenty, které ovlivňují chod vysokoškolských knihoven v ČR. 
Kromě vedení AKVŠ, tedy zejména činnosti jejího Výkonného výboru, je v práci velká 
pozornost právem věnována jednotlivým komisím, kde se odehrává převážná část odborné 
činnosti provozované v rámci AKVŠ. ledná se o Komisi pro EIZ, Komisi pro eVŠKP 
a Komisi IVIG.ť(omise jsou podrobně charakterizovány jak z pohledu náplně své činnosti, 
tak z pohledu členskezákladny<yelmi zajímavá je kapitola věnovaná organizacím - českým 
i zahraničním - se kterými AKVŠ spolupracuje. V závěrečné kapitole autorka shrnuje trendy 
v činnosti této profesní organizace - a to zejména na základě nového programového 
prohlášení Výkonného výboru (z jara 2008) a plánů činností jednotlivých odbomých komisí. 

LText je zpracován" ~ehledněl autorka postupuje chronvologicky od stlUčného zhodnocení 
vývoje vysokoškolSKých knihoven až po působení AKVS od jejího vzniku až do roku 2008, 
a zamýšlí se i nad budoucností této profesní organizace. Dle mého názolU, kol. leh1íková 
zmínila všechny důležité aspekty působení AKVŠ a zpracovala tak velmi dllležitý dokument, 

"na""Iťel:Ý "tíude možno v bUdoucnu--navazovat. Předložená bakalářská p"iáce je "založená 
především na studiu literatury a různých dokumentů souvisejících s historií, současností 

i budoucností AKVŠ. Autorka všechny tyto prameny pečlivě cituje v seznamu použité 
literatury. Zároveň je práce vybavena četnými přílohami, které přispívají k jejÍ Óplnosti. Po 
stylistické i gramatické stránce je práce na odpovídající úrovni" Jelikož sama již mnoho let 
pllsobím v Odbomé komisi IVIG a v letech 2006-2008 jsem byla členkou Výkonného výboru 
AKVŠ, mohu potvrdit i relevanci a preciznost uvedených informací (zejména těch týkajících 
se púsobení VV a komise IVIG). 

Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na bakalářskou 
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm "výborně". 
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