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Diplomantka si pro svou práci vybrala problematiku regionálních funkcí knihoven (RF), přičemž 
v teoretické části definuje hlavní pojmy související s RF a velmi systematicky popisuje pravidla 
jejich fungování. Čtenář si tak velmi rychle udělá obrázek o tom, co jsou RF a jak fungují. 
Jedinou výtku bych v této části směřoval k literatuře, kdy diplomantka vychází převážně 
z Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 
a jejich koordinaci na území České republiky. Obecně má bakalářská práce málo zdrojů (pouze 
17), což ale vychází z tématu a jejího lokálního zaměření.  

Přínosná je kapitola věnovaná RF v Pardubickém kraji, kde diplomantka mapuje všechny služby 
poskytované v rámci RF v daném regionu. Zde oceňuji, že využila výročních zpráv a dalších 
materiálů z knihoven. I tato část je zpracována systematicky a pečlivě. Do budoucna by bylo 
vhodné uvažovat o obdobném zpracování dalších krajů.  

V praktické části autorka zjišťuje formou rozhovorů spokojenost vybraných obsluhovaných 
knihoven s poskytováním RF. K metodologii nemám vážnější výhrady. Příliš není jasný pouze 
výběr knihoven. Kolik knihoven bylo osloveno? Všech 101, které nabízejí RF, nebo jen 15 (s. 31, 
ods. 4)? Je škoda, že se do výzkumu nezapojilo více knihoven, což by přineslo komplexnější 
pohled. I tak je ale vzorek šesti knihoven zajímavý a přináší zajímavý fokus na fungování RF 
ve sledovaném regionu. 

Pravopis a stylistika jsou na dobré úrovni. Formální stránka textu odpovídá požadavkům 
na bakalářskou práci.  



I když je práce z velké části kompilačního charakteru, přináší ucelený pohled na RF a jejich 
fungování v Pardubickém regionu. Doporučuji ji k obhajobě. 

 
Otázky k diskuzi: 

• Ve Vašem výzkumu mě zaujalo, že někteří knihovníci nevědí o vzdělávacích akcích 
knihoven. Zjišťovala jste, jak je KK Pardubice propaguje? 

• Jak probíhal výběr vzorku do výzkumu? 
 
 
Vyjádření a návrh klasifikace:  

Předkládané práci jsem přidělil 85 bodů a hodnotím ji výborně (1). 
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