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Předložená bakalářská práce (v prohlášení je uvedeno diplomní) je pokusem o zmapování 
knihovnického školství v Československu. V zadání je uveden časový rozměr 1918-1945, ale 
autorka rámec překračuje až do roku 1950, ač v úvodu říká, že materiálu na zadané období je 
velké množstvÍ. 
Práce začíná popisem knihovnického školství ve vybraných státech před rokem 1918, ale není 
správné v tomto časovém údobí hovořit o Československu. 
Druhá kapitola pojednává o knihovnickém školství v letech 1918-1948. Rozebírá přípravu a 
vznik našeho prvního knihovnického zákona, všímá si krátkodobých i dlouhodobých 
knihovnických kurzů, i přípravě rozhlasového kurzu, kjehož realizaci však nedošlo. 
Subkapitola 2.5 popisuje knihovnické školy včetně jejich učebních programů. Následuje 
su~.kapitola o osobnostech knihovnického vzdělávání (nevhodný název), ale je podrobněji 
znlňován jen Ladislav Jan Živný a Zdeněk Václav Tobolka. U obou jsou nepřesnosti - str. 34-
2.odst -co znamená:Podobný osud stihl i Živného? Str. 36-Československé knihovnictví 
(1925) je sborník,Název kongresu byl Mezinárodní kongres knihovníků a přátel knihy (Praha 
1925). Str.38- v r.1930 IFLA - ještě nebyl dodatek and Institutions. 
Poznámky k textu: str. I I - nejasná formulace -absolvováni kurzů se snad netýkalo jen žen. 
Str. 15-posl.odsL- co to je městské vzdělání? Str. 19- v prosinci 1918 jsme už nebyli 
v Rakousku-Uhersku. Str.21- autorka snad má na mysli první kurz, pořádaný za podpory 
MŠNO mimo Prahu v r. 1919 (viz str.19). 21-2.odst - doplnit ... pro pracovníky knihoven 
v obcích s obyvatelstvem .... 24- coje to tradiční počet? 25-3.ř.- chybí. .. v obcích s méně 
než ... (chyba se opakuje na str.26,3 y. Str.27-6.ř.sh.-nesprávný a neúplný údaj v závorce. 
Str.27,3.odst. nikoli Koutecký, ale Koutník. 29-l.věta- nejasná, proti řečí si. Dr.JosefPoch
když u jiných jsou uváděny tituly, přísluší i zde. 34- l.věta - nelze říci, že situace byla 
katastrofální - viz spolkové knihovny, muzejní kn., soukromé zpřístupněné atd.37- posl.odst
snad: ... založil několik časopisů a publiks)Val_~l1ich--"-_~1-_~~.~~neb~::l~~ormace o 
kurzech se někde zbytečně opakují.hldo r. 1946 centrálně organizovány, ale nějak ) 
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(organizovány být musely! Příl.II - nejasný bod 7 PříI.V., Vl. - pravopisné cnyDy. 
Stylistické apravopfsné chyby výrazně snižují hodnotu práce. Hrubé chyby: str. 7,9,11,12,13, 
23,24,26,33, v práci je 17 chyb v interpunkci. Bylo by vhodné pravopisné chyby opravit 
v obou exemplářích práce. 
Základní požadavky na bakalářskou práci - výběr dokumentů, jejich utřídění a zpracování, 
vyvození závěrů - autorka splnila. Práci hodnotím jako dobrou a doporučuji k obhajobě. 
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