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Rigorózní práce, kterou Mgr. Černová předkládá, prokazatelně vychází 
z hluboké znalosti problematiky, které je věnována. Tuto, už velmi vyspělou studii o 
relativně složitém a rozsáhlém komplexu aktivit, rozvíjejících se obecně nejen 
v Plzeňském kraji, pojala autorka jako analýzu, která zasvěceně rozkrývá možno říci 
veškeré aspekty, které v rámci realizace zákonem proponovaných regionálních funkcí 
ve veřejném knihovnictví daného regionu skutečně probíhají. Jde zejména o soudobou 
státní knihovnickou politiku, reprezentovanou ve sledovaném případě nejen na 
ministerské úrovni, ale dnes už především krajskými správami. Jde o politiku velice 
významného článku naší kultury a osvěty, včetně informatizace společnosti. 

V souladu s hlavním tématem práce jsou organizace, systémy a služby v rámci 
knihovnických regionálních funkcí představeny v souvislosti s historickým vývojem. 
V této souvislosti pochopitelně nemohl být opomenut "Zákon o jednotné soustavě 
knihoven", i když zde je pojat poněkud méně kriticky, než by si toto bolševickou 
ideologií prodchnuté dílo, při čítané zejména pozdějšími neblahými aktivitami 
proslulému ministerskému úředníku dr. Lipovskému, zasloužilo. Nicméně v celé práci 
už pak převažuje analytický a hodnotící styl, vztahující se k materii, která je opravdu 
aktuální a autorka je s ním mimořádně dobře obeznámena. Tento stav nejen 
charakterizuje a v nezbytné míře i popisuje, ale také systematicky mapuje. K tomu 
využila skutečně funkční tabulkový i grafický aparát, kde vynikají veškerá bohatá 
statistická zjištění, umožňující přehled a porovnání všech prvků, které je z hlediska 
zjištění skutečného stavu plnění příslušných pasáží našeho nového "Knihovnického 
zákona" možno sledovat. 

Když už jsem se zmínilo možnosti kritičtějšího pohledu, než si autorka 
dovolila k uváděným legislativním normám prezentovat, mohu se ještě zmínit o 
náplni předepsaného "atestu pověřené knihovny", kde se vyskytují dosti všeobecné a 
stěží atestovatelné požadavky z hlediska jejich plnění, které jsou často vyjádřené 
pouze mnoho neříkajícím epitetem "kvalitní". Zeptal bych se pak ještě, co znamená 
(na str. 130) výraz "národní licenční databáze", zda by autorka v průběhu obhajoby 
neupřesnila, o jaké informační zdroje jde. 

Celkově je tuto práci třeba hodnotit nejen jako stoprocentně splňující nároky 
na daný kvalifikační stupeň, ale současně jako příkladnou komplexní studii, která by 
měla sloužit pro informaci řídícím orgánům Plzeňského kraje. Už svojí předchozí 
publikační činností se autorka této práce zasloužila o propagaci a rozvoj regionálních 
funkcí v českém knihovnictví. Proto jí i titul, který je takovým rigorózní prací 



podmíněn, podle mého mínění právem přísluší. Právě regionálním funkcím ve 
veřejném knihovnictví přikládám velký význam, protože tím se vytváří moderní 
infrastruktura šíření všech pozitivních aktivit, spojených s kulturou a osvětou v celé 
společnosti. Jde o významnou součást kultivace mimopracovního života občanů a také 
o naplnění volného času v tzv. třetím věku člověka, nemluvě už o výchovných 
aktivitách zaměřených na mimoškolní život dětí a mládeže. 

V zhledem k těmto skutečnostem a celkovému odbornému hodnocení 
doporučuji práci "Regionální funkce knihoven v Plzeňském kraji" Mgr. Dagmar 
Čenl0vé k obhajobě při rigorózním řízení. 
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