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Rigorózní práce Mgr. Dagmar Čerňové navazuje na kvalitně zpracovanou a před několika 
lety úspěšně obhájenou diplomovou práci. Oproti ní je stejné téma rigorózní práce podstatně 
aktualizováno a rozšířeno a také samotné zpracování rigorózní práce doznalo jistých 
kvalitativních změn daných především odbornou vyzrálostí rigorózantky a zejména její 
několikaletou zkušeností a praxí v oblasti realizace regionálních funkcí knihoven v Plzeňském 
kraji. 

Nutno konstatovat, že samotné téma regionálních funkcí je významnou problematikou 
českého knihovnictví a že vyrovnávání rozdílů v poskytování veřejných knihovnických a 
informačních služeb a tím i dostupnosti těchto služeb všem uživatelům si zasluhuje trvalou 
pozornost všech zainteresovaných subjektů / od ústředních orgánů přes pověřené knihovny až 
k místním knihovnám/o Lze ocenit, že tento ústřední motiv a vlastně podstrata regionálních 
funkcí protíná celou rigorózní prací a je vždy vyhodnocen v závěrech dílčích let realizace 
regionálních funkcí i v celkovém závěru rigorózní práce. 

V předložené práci je třeba také pozitivně ohodnotit schopnost autorky popsat a zhodnotit 
uvedenou problematiku v dnes již historickém kontextu vzniku Jednotné soustavy knihoven a 
metodické činnosti, na kterou dnešní regionální funkce úspěšně navazuj í. 

Pro vznik a rozvoj regionálních funkcí byl důležitý zlomový rok 1989 a následná 
transformace knihoven s přesunem zřizovatelských pravomocí z okresních úřadů a úřady 

městské - tento vývoj s jeho pozitivy ale i řadou negativních dopadů / rušení knihoven/ je 
v rigorózní práci velmi dobře zpracován i s autorčiným kritickým hodnocením. 

Předložená rigorózní práce je dále zhodnocena i zařazením posledního vývoje regionálních 
funkcí v Plzeňském kraji / rok 2007/ a kvalitně zpracovaným předpokládaným dalším 
vývojem, trendů a cílů těchto služeb v uvedeném kraji. 

Závěrem lze konstatovat, že práce je velmi hodnotným příspěvkem ke sledované 
problematice, jej í celkové zpracování plně odpovídá všem nárokům kladeným na rigorózní 
práci. Úctyhodný počet použitých informačních zdrojů, kvalitně zpracované přílohy i ostatní 
doprovodný materiál zvýrazňují kvalitu rigorózní práce. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci Mgr. Dagmar Čerňové k obhajobě. 

V Praze 10.4.2008 PhDr. Milena Černá 


