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Předložená bakalářská práce s~ zabývá historií Ústřední knihovny Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy (dále jen UK PedF), jejím současným stavem i možnostmi dalšího 
rozvoje. Jedním z podnětů pro zpracování tohoto tématu se stalo 60. výročí založení 
knihovny. Práce je založena jak na studiu odborných pramenů, tak na osobní zkušenosti 
autorky, která jev ÚK PedF zaměstnaná. 

Práce se skládá z několika základních částí. V úvodní kapitole autorka zachycuje historii ÚK 
PedF - do roku 1989 stručně, po roce 1989 podrobněji. Tento úvodní historický exkurz 
považuji za logický úvod k popisu současného stavu knihovny, který tvoří stěžejní část 

bakalářské práce. Pro lepší pochopení kontextu fungování ÚK PedF kol. Bendová zařadila 
části věnované významným legislativním dokumentům zastřešujícím provoz knihovny, 
organizační struktuře a problematice finačního zajištění provozu knihovny. Následuje velmi 
podrobná dekompozice knihovny - všech procesů a služeb. V závěrečné kapitole se autorka 
nejprve věnuje v obecné rovině perspektivám vysokoškolských knihoven, ze kterých později 
vychází při návrhu konkrétních změn a možných opatření pro zlepšení fungování ÚK PedF. 
Tato kapitola je velmi vhodně doplněna o rozhovor se stávající vedoucí knihovny, Mgr. Jitkou 
Bílkovou. 

Práci považuji za velmi přehlednou - jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, po 
hsitorických částech následují kapitoly věnované současnému stavu a výhledu do 
budoucnosti. Vhodně se doplňují praktické poznatky o fungování ÚK PedF s teoretickými 
aspekty fungování vysokoškolských knihoven. To vše, dle mého názoru, vypovídá 
o vynikajícím přehledu, který kol. Bendová o celé problematice má. Kromě zkušeností 
z praxe autorka v práci využívá i poznatků z odborné literatury (české i zahraniční), a to 
zejména v části věnované perspektivám vysokoškolských knihoven. Použité zdroje pečlivě 
cituje. Velmi dobře jsou zpracované i odkazy z textu na seznam použité literatury a další 
poznámkový aparát práce. Ráda bych zmínila i vhodné zařazení grafických prvků - tabulek, 
grafů a fotografií, které dodávají práci na přehlednosti. Po stylistické i gramatické stránce je 
práce na vysoké úrovni. 

Závěrem lze říci, že Vladimíra Bendová zvolené téma zpracovala vynikajícím způsobem. 
Zúročila své praktické zkušenosti i studium odborné literatury a její práce bude, jak pevně 
věřím, velmi cenným příspěvkem ke zmapování historie ÚK PedF a jejímu dalšímu rozvoji. 
Doufám, že některé části práce budou nakonec opravdu využity pro přípravu brožury k 60. 
výročí založení knihovny. Z pozice vedoucí bakalářské práce bych ráda podotkla, že 
spolupráce byla zcela bezproblémová, kol. Bendová pracovala samostatně a precizně a 
konzultace nad jednotlivými částmi práce byly velmi konstruktivní. 
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Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na bakalářskou 
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm "výborně". 

V Praze, dne 10.6.2009 

PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


