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Předkládaná bakalářská práce zpracovává problematiku regionálního knihovnictví na 
Benešovsku od popisu obecných podmínek po informace o jednotlivých knihovnách. 
V závěru přináší shrnutí problematiky a doporučení pro další spolupráci knihoven 
s regionálním centrem. 

Jedná se o práci popisného charakteru, ve které studentka pracuje metodou shromažďování a 
třídění vyhledaných informací. 
Práce s textem relevantních zákonů působí nepřehledně a nesourodě, objevují se zde např. 
příliš rozsáhlé citace (s. 12 a 13). 
Domnívám se, že se celkově ne vždy podařilo oprostit se od nepodstatných detailů ( např. s. 
20) a tyto podklady vyhodnotit právě z hlediska spolupráce knihoven s RC Benešov. 
Některé informace o způsobu spolupráce s RC, o hodnocení této služby jednotlivými 
knihovnami i vlastním centrem naopak postrádám. 

V textu týkajícího se jednotlivých knihoven se objevuje řada adres a statistických údajů bez 
jejich bližší interpretace a bez zacílení na spolupráci jednotlivých knihoven s regionálním 
centrem. 

V závěru předkladatelka uvádí logické závěry, které však někdy nevycházejí z vlastního textu 
předchozích kapitol. 

Stylisticky práce působí poněkud nejednotně, v řadě případů studentka formuluje nesprávná 
souvětí a vytváří nesprávné odstavce (viz. např. strana 11, 14, 15, 18). Překvapením je také 
na příklad obsah i rozsah kapitoly 2.1.3. (s. 24). 

Práce je standardně graficky upravena bez větších prohře šků oproti grafickým zásadám a 
doplněna vhodným pomocným aparátem. 

Celkově práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 

dobře 

7.9.2009 

Hana Slámová 

Otázky pro obhajobu: 
Uveďte jaké jsou hlavní nejčastější služby, které poskytuje RC Benešov svým knihovnám. 
Do jaké míry naplňuje např. poradenské služby (jak často,jakájsoujejich témata apod.), 
koordinační služby, vzdělávací činnosti ( kolik uspořádala pro své knihovny akcí, jaká s nimi 
byla spokojenost), kolik knihovních jednotek tvoří výměnné fondy a jakým způsobem funguje 
výměn a souborů knihovních dokumentů. Které aktivity se dají označit jako " napomáhající 
rozvoji knihoven"? 
Jak je práce tohoto centra hodnocena těmito knihovnami? Uveďte její silné a slabé stránky. 


