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Diplomová práce Patrika Šlechty se zabývá aktuálním stavem knihovnických a informačních 
služeb poskytovaných v oblasti zemědělství a potravinářství v České republice. 

Diplomant ve své práci vychází ze zadaného diplomového úkolu a jeho práce splňuje zadané 
cíle v požadované kvalitě i rozsahu. V práci se pozitivně projevil dlouhodobý zájem 
diplomanta o sledovanou problematiku, který vycházel mj. i z jeho profesionálního zapojení 
v Zemědělské a potravinářské knihovně Ústavu zemědělských a potravinářských informací. 

Diplomová práce má logickou strukturu, diplomantovi se podařilo v úvodních kapitolách 
zasadit problematiku do širších historických souvislostí vývoje informačních institucí na 
území ČR, následně pak v dalších kapitolách rozvíjí zadané téma popisem pracovišť 
poskytujících uvedené služby a analýzou služeb na základě rozsáhlého dotazníkového 
šetření. Právě tato část práce je základním a podstatným přínosem celé práce. 

Pozitivně hodnotím také a zejména to, že práce vychází a čerpá poznatky přímo 
z knihovnické praxe a že dotazníkové šetření bylo provedeno v rámci širšího úkolu Koncepce 
kooperativního systému knihoven v rezortu Ministerstva zemědělství ČR. 

Informace získané prostřednictvím dotazníkového šetření jsou přehledně zpracovány nejen 
do tabulek a grafů, ale také správně do podoby kvalitních a podložených komentářů, ze 
kterých jednoznačně vyplývá diplomantova hluboká znalost sledované problematiky. 

Kvalitně je zpracován i závěr diplomové práce, kde diplomant na základě předchozí analýzy 
shrnuje současný stav knihovnických a informačních služeb v oblasti zemědělství a 
potravinářství a vyjadřuje se i k budoucímu vývoji a předpokladům jeho úspěšnosti. 

V práci oceňuji kvalitně zpracovaný seznam použitých informačních zdrojů a doprovodný 
materiál - seznam tabulek a grafů, rozsáhlé přílohy mapující výsledky výzkumu i vhodně 
zařazený seznam použitých zkratek v úvodu diplomové práce. 

Závěrem lze konstatovat, že diplomová práce splňuje všechny předpoklady závěrečné práce 
vysokoškolského studia, hodnotím ji jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 

Praha, 7.1.2008 PhDr. Milena če7tná. . . // 'j' /1
1 

/ I 

t/(( ILi 


