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Cílem uveclcné diplomové práce byl nejen popis ale také a zejména analýza a vyhodnocení 
přínosu uveclen)/ch rozvojových program II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Lze 
konstatovat, že diplomantka splnila tento cíl na velmi kvalitní odborné i formální úrovni. 
K tomu přispěly nejcn pravidelné konzultace ke koncepci práce i k dílčím problematikám, ale 
zejména zaujdí diplomantky pro dané téma vycházející mimo jiné z náplně a možností její 
práce ve Státní technické knihovně v Praze. 

Diplomová práce mú jasnou, logickou strukturu - první kapitoly představují teoretickou část, 
která se zabývá zcela správně charakteristikou a zejména právním rámcem uvedených 
programll. Tato část práce je charakterizována precizností zpracovaných údajLl a charakteristik 
a detailností v popisu sledovaných projektů. V úvodu k této části diplomantka stručně, 

nicméně velmi správně charakterizuje finanční zdroje knihoven a hospodaření knihoven a to 
v souvislosti s platnou obecnou legislativou i Knihovním zákonem a jeho novel přijatých do 
roku 2006. 

V dalších kapitolách. které představují praktickou část diplomové práce, pak diplomantka 
srovnává uvedené prugramy z několika hledisek, provádí analýzu programú a vyhodnocuje 
naplnění jejich cílL! . I tuto čúst lze charakterizovat pečlivostí a precizností a také přínosnými 
vlastními názory a hodnocením uvedených skutečností. 

Závěr je kvalitním uzavřením problematiky uvedené diplomové práce. Zvýrazňuje přínos 
dotačních progral11lt v navyšování rozpočtú knihoven, v zavádění nových technologií a 
zejména zcela správně vyzdvihuje možnosti zkvalitňování služeb knihoven zapojením do 
uvedených i dalších projektll. 

V práci dále pozitivně hodnotím doprovodný materiál - grafy a tabulky v textu práce, seznam 
zkratek a přílohy \' /.Úvěru prúce. 

Diplomová práce A.Morávkové odpovídá všem požadavkúm kladeným na závěrečnou práci 
vysokoško Iského magisterského stud ia, hodnotím j i jako výbornou a doporučuj i j i k obhajobě. 
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V Praze dne 16. zúří 2008 PhDr. Milena Černá 


