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Posudek: 

Cílem bakalářské práce Jany Poschové měl být přehled, shrnutí a zhodnocení vývoje 
knihovnického školství v Československu do poloviny 20. století. 

Je třeba konstatovat, že ač struktura práce odpovídá Zadání a v něm vytýčené osnově, obsah 
bakalářské práce a zejména kvalita zpracování zadaného tématu jsou jen na průměrné úrovni. 
Práce se na mnoha místech vyznačuje povrchností, odbíháním od hlavního tématu a 
nepatřičným hodnocením některých skutečností. Celkové zhodnocení významu 
knihovnického školství ve vymezeném časovém úseku také chybí. 

Styl istická, gramatická i slohová stránka práce má řadu nedostatků, které také snižuj í 
celkovou úroveň předložené bakalářské práce. 

Pozitivně lze hodnotit autorkou zdúrazněný význam podílu knihovnických osobností na 
knihovnickém školství a autorčinu snahu o dílčí hodnocení některých kurz II včetně 

přiložených osnov kurzú v závěru práce. 

Práci hodnotím jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 

Poznámky a připomínky: 
pravopisné a stylistické chyby - str. 5, 7, 12, 13, 19, 21, 25, 26, 34 
do I. kapitoly nepatří Egypt ani středověk. Navíc takto zpracovaný úvod první 
kapitoly púsobí bez kontextu schematicky a nepřesvědčivě 
stylistika - str. 10 ... "padl návrh" .. ! jaký návrh?!, str. 11 .... "jakási škola pro 
knihovníky", ... škola podobného ražení", str. 19 " ... kurz byl ve stínu knihovnického 
zákona .. " atd. 
povrchnost - str. I O : chybí název školy a města, kde v Itálii vznikla, str. 13: chybí 
název knihovnického spolku v Londýně, kap. 1.2 : chybí tu širší historické a 
společenské souvislosti. Konstatování, že " ... české knihovnictví bylo dobře rozjetým 
vlakem ... " je nedostatečné a navíc si odporuje s tvrzením na str. 14, že situace 
v českosl. Knihovnictví byla na počátku 20. stol katastrofální. 
V úvodních kapitolách chybí často odkazy na zdroje, ze kterých autorka čerpala -
např. str. 15- Jaroslav Thon ajeho návrh knihovnických kurzů 
Popis knihovnického zákona na str. 16 a dalších str. je zbytečný, autorka měla tento 
zákon spíše zhodnotit z hlediska tematu bc. práce 
Str. 40 - chybí informace, kde popisované kurzy probíhaly, stejně jako na str. 42. 

Praha, 20. srpna 2007 PhDr. Milena Černá 


