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Posudek: 

Cílem bakalářské práce byla charakteristika a rozbor současného stavu lékařských 
knihoven, popis Koncepce rozvoje lékařských knihoven v letech 2005-2010, průzkum a 
zhodnocení stavu lékařských knihoven a možností jeho zlepšení. Oceňuji, že si studentka 
zvolila tématiku v kontextu, který je poměrně málo publikován v odborném tisku. 

Struktura obsahu - členění bakalářské práce do pěti kapitol je proporcionální (úvod -
vymezení lékařských knihoven a veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, 
charakteristika Koncepce rozvoje LK na období 2005-2010, lékařské knihovny v resortu 
ministerstva zdravotnictví, průzkum a závěr). 

Těžiště práce - prováděný průzkum (čtvrtá kapitola), který si kladl za cíl zjistit 
organizaci služeb knihoven, odlišnosti jednotlivých druhů knihoven, vnímání Koncepce 
rozvoje LK a problematiku financování, byl směrován vedoucím pracovníkům lékařských 
knihoven. Interpretace výsledky průzkumu je ovlivněna touto skutečností. Přípravu a 
zpracování dotazníku hodnotím kladně, a to zejména pro důslednost a trpělivost při 
distribuci a získávání odpovědí průzkumu. Kombinovanými technikami dotazování oslovila 
studentka 42 lékařských knihoven v resortu zdravotnictví a výsledky shrnula v této 
samostatné kapitole. 
Uvedené statistické ukazatele, shromažďované v Národní lékařské knihovně pravidelným 
každoročním statistickým šetřením, byly řádně citovány. Tyto ukazatele jsou kvantitativního 
charakteru a nezahrnují údaje o elektronických informačních zdrojích. 

V poslední kapitole dochází studentka k závěru, že plnění Koncepce rozvoje 
knihoven, jejíž charakteristikou se zabývala velmi podrobně ve druhé kapitole své bakalářské 
práce, průběžně pokračuje. Studentka stručně hodnotí současný stav lékařských knihoven. 

V závěru není uvedeno v předmluvě slíbené zamyšlení nad základními problémy 
knihoven a způsoby jejich zlepšení. Tato problematika je pro studentku bakalářského studia 
příliš složitá tím spíše, že zdravotnictví prochází v tomto období složitými transformačními 
procesy. 

Práce je vybavena přehledným seznamem použité literatury a přílohami, které 
informují přehledně o vybraných charakteristikách lékařských knihoven. U příloh Č. 2,3 a 4 
chybí v nadpisu údaj o datu, ke kterému byly údaje evidovány ( z kontextu práce lze vyčíst, 
že se jedná o údaje k 31.12.2007). Z pohledu čtenáře práce je škoda, že jednotlivé přílohy 
nejsou uvedeny v obsahu práce. 

Doporučuji, aby se studentka ve své diplomové práci věnovala problematice 
lékařských knihoven,a to zejména problematice elektronických informačních zdrojů a 
návazných knihovnicko-informačních služeb v lékařských knihovnách, které poskytují veřejní 
informační služby ve zdravotnictví. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, hodnotím ji jako výbornou a 
doporučuji ji k obhajobě. / 
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V Praze dne 5.9.2008 PhDr. Helena Bouzková 


