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UROVEN 
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vyhovující 
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Předložená diplomová práce je velice kvalitně zpracována po stránce stylistické i grafické. Bohatý, 
logicky včleněný, obrázkový aparát činí text práce srozumitelný a přehledný. V této oblasti je 
zřejmé, že diplomantka věnovala své práci náležitou péči a osvědčila vysoký stupeň znalosti práce 
s počítačovými programy určenými pro tvorbu textu a grafů. Nutné je zmínit i to, že v rozsáhlém 
textu, 107 s. nejsou žádné typografické ani jiné chyby. 

Připomínku mám pouze k aplikaci Hardvadského stylu (ISO 690) odkazů na literaturu v textu. V 
části věnované historii knihovny chybí přesnější uvedení pramenů odkud byla uvedená fakta 
čerpána. V seznamu použité literatury není zachován způsob odkazu v Harvadském stylu, kdy za 
prvním prvkem je uveden rok. Nedodržení tohoto postupu znepřehledňuje orientaci v použitých 
zdrojích. 

Z práce je zřejmý hluboký zájem diplomantky o práci v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně 
(MYK), a dá se říci, že příkladná profesní hrdost. Text práce pracuje s reálnými čísly ze statistik 
MYl<. i celonárodních šetřenÍ. Za velmi zdařilé považuji srovnání MVK metodou benchmarkingu viz 
s. 37. Také komentáře ke statickým ukazatelům přírůstků jsou přesně formulovány a odkrývají úskalí 
kvantitativního pohledu na profilaci fondu. Část práce je věnována metodě Konspektu, ačkoli tato 
metoda není použita v dané knihovně a diplomantka ji již nezmiňuje ani v závěru práce jako 
vhodnou pro MVK profilaci fondu. 



Naproti tomu aplikované třídění MOT není nijak blíže specifikováno - např. jak širokou sadu 
používají v dané knihovně, zda respektují MDT získané formou sdílené katalogizace atd. Vzhledem 
k definovanému cílu práce - analýza stavu fondu od roku 1997 považuji za nedostatečné dělení 
fondu knihovny pouze na základě formy dokumentu a parametru naučná - beletrie. Obr. 32 -
profilace knihovního fondu se specializací by jistě přinesl zajímavé výsledky pokud by tabulka 
zohlednila rozložení fondu v přírůstcích za rok 1997-2007. 

Naprosto ideální by bylo doplnění o parametr zájmu uživatelů o danou literaturu, samozřejmě pokud 
má MVK data dostupná. Nicméně i doplnění k části tabulky v posledních letech by bylo užitečné. 
Podle mého názoru určujícím indikátorem úspěšnosti profilace fondu je zájem uživatelů, v tomto 
směru mně v práci chybí konkrétní informace o možnosti získání zpětné vazby z výpůjčního 
systému. Diplomantka doporučuje v závěru práce zavedení průběžného dotazníkové šetření zájmu o 
tituly a zpřístupnění možnosti akvizice na požádání přes internetovou stránku knihovny - viz s. 98. 

V textu práce chybí uvedení legislativního rámce práce v knihovně. Např. tempo a objemy revize, 
vedení přírůstkového a úbytkového seznamu jsou v ČR přesně specifikovány knihovním zákonem a 
příslušnými vyhláškami. V textu však o tomto dokumentu chybí zmínka a není uveden ani 
v seznamu použité literatury. Prosím diplomantku, aby v rámci oponentury pohovořila o 
legislativním rámci profilace fondu. 

Akviziční politiku i obsahová prověrka fondu by měla vycházet z přesně daných a definovaných 
materiálů, které strategii knihovny v tomto směru určují. Má MVK takové dokumenty 
zpracované? 

Velmi pěkný je postřeh o problému formálního dělení na beletrii a naučnou literaturu - viz s. 
44, prosím diplomantku, zda by v rámci obhajoby tento problém více specifikovala. 

Do práce byl nad rámec zadání doplněna komparativní část o polské a slovenské knihovně. Kladně 
hodnotím výběr knihoven pro komparaci s MVK, nicméně chybí výraznější akcent na smysl tohoto 
porovnání pro splnění cílů práce -návrh na optimální profilaci fondu.Byl průzkum v těchto 
knihovnách pro diplomantku nějak inspirující v oblasti profilace fondu MVK? 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržená výsledná známka3
: velmi dobře 

Dne: 4.5.2009 
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Podpis: ~ Jméno: PhDr. Radka Římanová 

1 Vyznačte. Oponent přiloží stručné (max 1 str.) shrnutí svého názoru na celkovou hodnotu předložené práce 

2 Podle potřeby rozepište na dalších stranách. 

3 Stupnice: výborně - velmi dobře - dobře - nevyhovuje 


