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Posuzovaná bakalářská práce se věnuje významné knihovnické profesní organizaci, a to 

Americké knihovnické asociaci (dále jen ALA). Autorka na tuto organizaci nahlíží z hlediska 

jejího poslání, organizační struktury a vybraných aktivit, programů a projektů. 

Úvodní část předložené bakalářské práce zachycuje historii vzniku ALA, seznamuje nás se 

základními dokumenty a významnými osobnostmi, které v minulosti určovaly směr vývoje 

této profesní organizace. Následuje podrobný popis organizační struktury ALA - jednotlivé 

formy členství, vedení ALA, a charakteristika jednotlivých divizí, kulatých stolů, členských 

skupin a úřadů. Dále se autorka věnuje poslání organizace a obsahové náplni činnosti ALA, 

včetně popisu vybraných aktivit (konference, publikační činnost, stipendijní programy, ceny a 

granty). Závěrečnou část práce tvoří kapitola věnovaná podrobnější charakteristice aktivit 

jednotlivých divizí ALA. V samotném závěru autorka shrnuje nejdůležitější charakteristiky 

ALA a vyzdvihuje postavení této profesní organizace nejen v rámci USA, ale i 

v celosvětovém měřítku. 

Zpracování zadaného tématu bylo založeno zejména na pečlivém studiu velkého množství 

především elektronických dokumentů v anglickém jazyce. S tímto si kol. Taišlová poradila 

výborně, vybrala nejvýznamnější aspekty problému a předložila práci velmi logicky a 

přehledně zpracovanou - od historického úvodu, přes obecné charakteristiky ALA až ke 

konkrétním aktivitám jednotlivých divizí. Oceňuji i to, jak si autorka poradila s překlady 

termínů a názvů, které nejsou v češtině běžně užívány (přehledný seznam překladů je uveden 

na str. 60). Použité informační zdroje jsou pečlivě citovány. Práce je, v rámci možností 

daných tématem, také velmi vhodně doplněna obrázky a přílohou. Po stylistické a gramatické 

stránce je práce zpracována na vysoké úrovni. Při podrobném čtení jsem zaznamenala pouze 

několik nepatrných překlepů. 

I Posudek byl zpracován na základě elektronické verze posuzované bakalářské práce stažené ze systému ISDP 
dne 10.6.2010. 
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Z pozice vedoucí práce musím s potěšením konstatovat, že kol. Taišlová prokázala schopnost 

pracovat samostatně, konstruktivně řešit případné problémy a naše konzultace probíhaly bez 

jakýchkoliv problémů. 

Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na bakalářskou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 

V Praze, dne 12.6.2010 

PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


