
Posudek bakalářské práce Terezy Ulmanové Veřejné knihovny 
Mladoboleslavska 

Předkládaná práce je rozčleněna do šesti logický uspořádaných základních kapitol. Po 
úvodní kapitole je uvedena obecná problematika o obecném zajištění funkce veřejných 
knihoven a v ní vyložena nebo citována řada obecných materiálů. Celkově toto obecné 
vymezení spolu s další obecnou kapitolou o programech na podporu veřejných knihoven tvoří 
prvních 33 stran. 

Další kapitoly jsou konkrétnější a velmi dobře mapují stav knihoven na Mladoboleslavsku. 

Domnívám se, že úvodní obecné kapitoly jsou pro zpracovávané téma sice zajímavé, ale snad 
až příliš rozsáhlé (nároky na rozsah celé práce jsou na bakalářské úrovni cca 40 stran). Pro 
odborného recenzenta nepřinášej í žádné nové poznatky a nej sou pro zpracování tématu 
nezbytné. 

Za velmi dobře zpracované považuji informace o knihovnách na Mladoboleslavsku, ve 
kterých předkladatelka dokázala, že umí zacházet s odbornými zdroji, tvořivě je zpracovávat a 
vyhodnocovat. 

Za poznámku snad pouze, že slib v předmluvě (s. 8 práce), že se autorka pokusí nastínit 
možný vývoj veřejných knihoven, nebyl v záběru práce splněn. 

Z hlediska stylistiky se jedná o dobrou práci bez stylistických a gramatických chyb. 

Bakalářská práce je velmi dobře vybavena pomocným aparátem, seznamem příloh, tabulek, 
grafů a obrázků a řadou fotografií. 
Trochu matoucí je však zařazení některých grafů přímo do textu a některých až do příloh, 
velmi obecné označení některých grafů (př. pří!.4, 5), což není blíže objasněno a činí 
problémy při jejich konkrétním vyhledávání. 

Celkově se jedná o zajímavou práci velmi dobré úrovně. Téma práce a její zadání vytvářejí 
dostatečný prostor pro uplatnění vlastní terénní práce a pro samostatné zpracování získaných 
výsledků. Výše uvedeného zadání se Tereze Ulmanová velmi dobře zhostila 
Navrhuji proto přes výše uvedené drobné výhrady klasifikovat ji známkou výborně. 

Otázky k obhajobě: 
Navrhněte, jak by se mohl stav vámi sledovaných knihoven zlepšit. Uveďte konkrétní 
opatření, která byste podnikala jako kompetentní regionální pracovník zodpovědný za 
knihovny na Mladoboleslavsku, 

V Praze, 28. 8. 2007 

Hana Slámová 


