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Diplomantka si vytkla za cíl provést analýzu stavu veřejných knihoven v Pardubickém kraji 
od 90.let 20.století do současnosti, což zdárně provedla. 
Autorka nejprve podává přehled knihoven v Pardubickém kraji a uvádí jejich stručnou 
historii. Samostatná kapitola je věnována Krajské knihovně v Pardubicích. Autorka pojednává 
o službách KK, o jednotlivých odděleních, o vývoji knihovnických systémů v KK i o 
finančním hospodaření. Podrobně jsou v subkapitole 4.6 rozebírány regionální funkce 
knihoven ve sledovaném kraji. 
Pátá kapitola popisuje služby vybraných knihoven. Výběr byl dělán dle počtu obyvatel - do 
10000 a nad 10000 obyvatel. 
Samostatná subkapitola je věnována akcím, které knihovny realizovaly v roce 2007. 
Následující kapitola rozebírá užití knihovnických systémů ve vybraných knihovnách 
Pardubického kraje. Autorka hodnotí klady i zápory jednotlivých systémů. 
Sedmá kapitola pojednává o komunikační politice knihoven, vysvětluje základní pojmy, jako 
je public relations, sponzoring, kulturní, vzdělávací a propagační činnost. Za každou kapitolou 
se stručné shrnutí. 
Závěrečná kapitola je zhodnocením současného stavu knihoven v Pardubickém kraji a 
nastiňuje perspektivy jejich rozvoje. Text vhodně doplňuje množství tabulek, které dokladují 
vývoj sledovaných jevů. 
Zpracování diplomního úkolu byla jistě časově náročné. Hodnotu diplomní práce snižuje 
množství gramatických chyb (hrubé chyby, interpunkce ... ) a některé nepřesnosti. Není 
vhodné užívat hovorové označení jednotlivých oddělení - vhodněji: oddělení pro dospělé, 
oddělení pro děti. Str.16-3.odst.- ... podnět k obnovení - kdy byla knihovna zrušena? Str.25-
exkurze a knihovnicko-informační lekce není totéž. Str.48- předpokládám, že v MK Jevíčko 
jsou i výpůjční služby. Je možné, že odd. pro dospělé má otevírací dobu jen út.-čt. 8-11 ? 
Str.50- vhodněji: celostátní a regionální tisk. 74 ... byl poctěn Fráňa Šrámek?Str.95-
k předávání interních sdělení může sloužit kromě nástěnek i internet nebo intranet. Str.96-
2.ř.zd. - snad: cestopisné ... (cestovné=úhrada za cestu). Str. 102 - vhodněji: v produktivním 
věku ... 
Str.97- práce s dětmi snad nezačíná vybavením místnosti - zcelaje opomenut knihovní fond a 
osobnost knihovníka. Cyklické programy pro děti nejsou nic nového. 
Závěrem mohu konstatovat, že diplomantka předložila solidně vyhotovenou práci a prokázala 
schopnost samostatně zpracovat zvolené téma. Práci hodnotím jako velmi dobrou a 
doporučuji ji k obhajobě. 

#~0 ( 
Dr.Lidmila Vášová. 


