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Kateřina Mašková 
Analýza činnosti zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ( 
Evropského domu). 

Cílem práce bylo analyzovat činnost specifické infonnační instituce - Oddělení zahraničních 
knihoven patřících SVK Plzeň, zjistit jaké infonnační služby tato instituce poskytuje svým 
uživatelům ajakjsou tito s jejími službami spokojeni. 
Kateřina v práci provedla důkladnou analýzu vnějšího prostředí i vlastní instituce a 
shromáždila a přehledně prezentuje poměrně velké množství relevantních infonnací. Čerpala 
z interních materiálů knihovny i dalších doplňkových zdrojů. 

V druhé části se věnuje zpětné vazbě: fonnou dotazníku mezi uživateli se dotazuje na jejich 
spokojenost s poskytovanými službami a konstatuje, že knihovna může být se svou kvalitou 
spokojená. Oceňuji pečlivost práce v této aplikační části: studentka připravila jazykové 
mutace dotazníků a provedla velmi dobře jejich kvantitativní vyhodnocení. U uživatel 
Anglické knihovny se podařilo zpracovat poměrně slušný vzorek, ale nízký počet respondentů 
v Německé a Rakouské knihovně neposkytl relevantní výsledky (jak je i v samotné práci 
popsáno). 
Co v této bakalářské práci postrádám, je propracovanější vyhodnocení získaných infonnaci a 
vyvození dílčích závěrů vyplývajících ze shromážděných infonnací. 

Po jazykové i fonnální stránce je předložená bakalářská práce vynikající, stylistika odpovídá 
svou úrovní standardnímu odborného textu je vybavena vzorně upravenými tabulkami a grafy 
a pomocným aparátem. Záznamy infonnačních zdrojů odpovídají nonně. 

Celkově se jedná o práci nadprůměrné úrovně i rozsahu odpovídající beze zbytku nárokům na 
bakalářskou práci a proto navrhuji známku: 

výborně 

Dílčí připomínky: 

s. 43 kategorie" pravidelně" je pro praxi vágní, je dobré zvolit jiné řešení 

Otázky pro obhajobu: 
Co se dá obecně vyvodit ze statistik týkajících se fondů sledované instituce? 
Vyjděte z infonnací na straně 31 a 32 - zkuste např. vyhodnotit situaci ve výpůjčkách v roce 
2008. 
Uveďte v bodech všechny hlavní problémy, které uvádějí návštěvníci ED. Může je ED řešit? 
Navrhněte, jak by ED mohl zlepšit své public relations a zlepšit fakt, že jeho návštěvníci jsou 
o kvalitních akcích poměrně málo infonnováni. 
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