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Diplomová práce Romany Josífkové se zabývá problematikou knihoven soukromých 

vysokých škol v České republice. Jedná se o téma dosud poměrně málo zpracované, a proto se 

domnívám, že je tato diplomová práce vítaným příspěvkem.  

V úvodní kapitole nás autorka provádí základními pojmy souvisejícími s problematikou 

soukromého vysokého školství, akreditacemi a financováním. Zamýšlí se také stručně nad 

výhodami a problémy soukromých vysokých škol. Další kapitola se věnuje spolkům a 

sdružením zabývajících se jak problematikou vysokého školství, tak knihovnictví. Nad rámec 

zadání byla zařazena kapitola věnovaná vybraným knihovnám zahraničních vysokých škol 

(jsou uvedeny příklady z Německa, Velké Británie a USA). Následuje kapitola věnovaná 

legislativnímu zázemí fungování vysokoškolských knihoven. Zbývající části diplomové práce 

jsou tvořeny přehledem soukromých vysokých škol v ČR a základními informacemi o jejich 

knihovnách, a také srovnáním jedné soukromé a jedné veřejné vysoké školy, resp. jejich 

knihoven.  

Text diplomové práce má logickou strukturu – nejprve jsou zpracovány obecné souvislosti 

soukromého vysokoškolského knihovnictví, příklady ze zahraničí a až poté autorka přechází 

ke konkrétním příkladům z českého prostředí. Za nejcennější považuji důkladně zpracovanou 

kapitolu zabývající se legislativou související s působením vysokoškolských knihoven. 

Důležitým příspěvkem ke zmapování problematiky knihoven soukromých vysokých škol je i 

vytvořený přehled soukromých vysokých škol, doplněný o základní informace o knihovnách a 

jejich službách a fondech. Domnívám se, že by to mohl být dobrý výchozí bod pro navazující 

diplomové práce věnované např. důkladnější analýze knihoven soukromých vysokých škol 

v daném regionu. Naopak, za nejslabší považuji závěrečnou kapitolu věnovanou srovnání 

jedné veřejné a jedné soukromé vysoké školy a jejich knihoven. Kapitola je příliš stručná, 

jednotlivá kritéria srovnání by si zasloužila podrobnější komentář. Po stylistické a gramatické 

stránce je práce na velmi dobré úrovni. Citace použité literatury jsou zpracované dle normy.  

Otázka k obhajobě: Prosila bych diplomantku, aby pohovořila o tom, zda a s jakými 

problémy se setkávala při sběru informací o jednotlivých knihovnách a jejich službách a 

fondech.   

 

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

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm „velmi 

dobře“. 

 

V Praze, dne 29.5.2011 

                                                                                                                      

                                                                                    ................................. 

                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


