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Bakalářská práce popisuje obecné téma pusobení klimatických podmínek na papírové 
dokumenty, s lehký7n důr~m na ne zcela tradiční část této problematiky, totiž na souvislost 
kvality vzduchu a stavu uložených papírových dokumentu. Kvalita vzduchu nedílně doplňUje 
sledování teploty a relativní vlhkosti, ovšem dosti často se na ni zapomíná. 
Cílem práce bylo uvedení do problematiky včetně širších souvislostí, což autorka vehlll dobře 
provedla v kapitole o historickém vývoji i vlastnostech papíru, bez které by se práce 
neobešla, dále v kapitolách popisujících klimatické podmínky v depozitářích obecně i 
s jednotlivými negativními vlivy, které nastanou, pokud se zásady preventivní péče a udržení 
vhodného klimatu nedaří dodržet. Ve zmíněných kapitolách není opomenuta žádná součást 
problematiky a vhodně podávají celkový úvod k tématu. Další ambicí předkládané práce je 
poskytnout knihovnické a archivářské veřejnosti (nejen odborné) ucelený text o problematice, 
který by poskytl prvotní informace a nasměroval na další informační zdroje. To se autorce 
podařilo. 

Pomyslným těžištěm bakalářské práce jsou dvě závěrečné kapitoly, kde je nejprve popsáno 
negativní působení nevhodných klimatických podmínek na dokumenty a zcela logicky 
následuje kapitola o preventivní péči, tedy o tom jak zajistit dobré podmínky uložení a 
klimatu za co nejmenší náklady a předejít tak nutným zásahům konzervačním nebo 
restaurátorským, které jsou vždy jen reakcí na nezvládnuté uloženÍ. Tyto části jsou napsány 
srozumitelně a je patrné, že autorka danou problematiku vstřebala a byla s dostupnými 
mfonnacemi schopná dobře zacházet tak, že jej í text je pochopitelný a informačně hodnotný 
Kapitola o preventivní péči je právě kapitolou, která může mít největší reálný přínos pro 
jakéhokoliv pracovníka paměťové instituce, která ukládá papírové dokumenty. Autorka 
pouze nepřebírala informace z dostupné literatury, ale pokusila se o svůj pohled II vlastní 
závěry a to velmi zdařile (viz Čtyři obecné základní kroky k zastavení, či minimalizaci 
degradačních činitelů v úvodu kapitoly 5) 

Prúce je sice "pouze" přehledová, je z ní ale jasné, že autorka tématu vel mi dobře porozuměla 
a byla schopná vybrat nosná témata z velkého množství použité převážně zahranični 

literatury. Práce nebo jej í jednotlivá témata jsou vhodná k dopracování do podoby diplomové 
práce. 

Zadání bakalářské práce bylo naplněno a práci navrhuji k obhajobě se známkou výborně. 

ll. února 2010 Mgr. Jan Hutař 


