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Diplomantka zvolila aktuální téma - školní knihovny-a na rozdíl od jiných diplomních 
prací, které se touto problematikou zabývaj í, provedla rozbor současného stavu a naznačila 
výhled do budoucnosti. 
Práce je velmi přehledně uspořádána a sleduje jasně vytčené cíle jednotlivých kapitol bez 
zbytečných "odboček" a opakování. Tím, že se autorka jasně a výstižně vyjadřuje, není práce 
příliš rozsáhlá, ale správně vystihuje nosné body tématu. 
Diplomantka nejprve rozebírá funkce školní knihovny a funkce studijních a informačních 
center školy, uvádí modely školních informačních center, včetně automatizovaných systémů 
školních knihoven na českém trhu. V další kapitole jasně vymezuje požadavky na personální 
zajištění školní knihovny a studijního informačního centra. Ve 3.kapitole diplomantka uvádí 
přehled školních knihoven (na základě údajL'l Ústavu pro informace ve vzdělávání) ajejich 
stav dle typu školy dokládá tabulkami (knihovní jednotky, uživatelé, služby ... ). 
Čtvrtá kapitolaje věnována legislativě, vztahující se ke školním knihovnám. Všímá si 
podrobně legislativy v oblasti vzdělávání, přístupu k informacím, celoživotního vzdělávání, 
státní informační politiky, koncepce rozvoje knihoven v ČR atd.Jednotlivé zákony, vyhlášky 
a směrnice vhodně komentuje. V subkapitole 4.2 rozebírá autorka jednotlivá doporučení 
mezinárodních institucí, vztahuj ící se ke sledované oblasti. 
Poslední kapitola je zaměřena na mezinárodní spolupráci, uvádí evropské školní výzkumy, 
projekty a aktivity. Na konkrétním příkladu gymnázia v Humpolci dokumentuje možnost 
uplatnění projektu SLAM (School Libraries as Multimedia Centres) v České republice. 
Připomínky k textu: str. 13 bod 7 - formulace, str.21- koordinátor by měl také sledovat 
informační etiku, str. 47 ... pro všechna střediska, str.51 - 3.ř. zd. ne ukončená věta. 
Seznam použitých zdrojll měl být číslován. Chybí zadání. 
Předložená diplomní práce spliíuje požadavky na tuto práci kladené. Diplomantka prokázala 
schopnost samostatně a tvL'lrčím zpL'lsobem zpracovat zvolené téma. 
Diplomní práci hodnotím jako výbornou a doporučuji j i k obhajobě. 


