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UROVEN 

Autorka bakalářské práce připravila ve své práci nejen dílo obsahově velmi zajímavé a aktuální, ale z hlediska vedoucího 
práce osvědčila i vzorový přístup k systematickému řešení problému pomocí vědeckého textu. K práci na díle 
přistupovala systematicky, od začátku si stanovala hypotézy, které pomocí teoretických pramenů i praktického ověření 
předpokladu, ověřovala a vyvozovala z nich odborné obecné závěry. Úroveií. práce i její přínos převyšuje běžný standard 
bakalářské práce a spíše odpovídá práci diplomové, přestože kvantitativním hlediskem (počet stran) naplnila zadání pro 
bakalářskou práci. Z dúvodu dostatečnén spolupráce s vedoucím práce nejsou v tomto posudku uvedeny žádné otázky 
k obhajobě. 

V úvodní pasáži slovníčku pojmú uvedla B. Káb~vá termíny, které následně používá v práci. Jedním z možných 
podnětú pro další psaní, nikoli ovšem výhradou, je napříště odborné termíny, které se vyskytují následně v práci uvádět 
v textu graficky výrazně (např. tučně). Tento zpúsob umožní čtenáři lepší možnost ověření termínu v terminologickém 
slovníčku. 

V části práce věnované legislativně se autorka zmii'luje o knihovním a školském zákonu a příslušných vyhláškách. Již 
tato část, sama o sobě, přináší ve své kompilaci k tématu zájmových kroužků v knihovnách, velmi užitečný rozbor, jaké 
legislativy se tato činnost dotýká. V případě publikování lze navrhnout ještě doplnění o normy z oblasti hygieny a 
ochrany zdraví, které by měla respektovat knihovna, pokud ve svých prostorách hodlá zájmový kroužek provozovat.Opět 
se však jedná pouze o námět, nikoli otázku v rámci oponentury. 



V další části práce se B. Kábrtová věnuje teoretickým předpokladům pro práci s dětmi a mládeží v knihovně. Z této části 
je vidět, že B. Kábrtová si zvolila téma, které ji osobně zajímá a dokáže velmi citlivě pracovat s odbornou literaturou 
jako zdrojem informací. Přímé citace, které uvádí v textu využívá v rozumném procentu a je vždy relevantní jejich 
použití. Citát uvedený na straně 15 je velmi pěkně přeložen a mohl by být motem celé práce. 

Třetí část práce je odrazem terénního výzkumu B. Kábrtové, který realizovala v Městské knihovně v Lounech. Již 
samotný výběr pracoviště, nikoli nahodilý na základě např. bydliště, ale na základě předběžného šetření, svědčí o 
profesionálním přístupu B. Kábrtové k úkolu. 

Úvodní kapitola o Lounech není nijak obecným textem o městě, ale informace jsou uváděny právě ve vztahu 
volno časových aktivitám dětí a mládeže (např. problém regionu s vysokou nezaměstnaností). Drobnou výhradou mám 
vúči pořadí jednotlivých částí textu v části 3 Zájmové kroužky pro děti a mládež v knihovnách. Logičtější by bylo 
uspořádání Charakteristika; Založení zájmového kroužku; ... až k Zájmové kroužky pro hendikepované děti. Další část 
práce by pak mohla být tvořena samostatnou částí věnovanou Městské knihovně Louny. Vzhledem k tomu, že B. 
Kábrtová se mnou konzultovala i uspořádání textu, pak se opět nejedná o výtku, spíše doporučení, které vychází 
z celkového dojmu při četbě kompletní práce. Popis výukové lekce, požadovaný v zadání, je zpracován stylisticky velmi 
svěžím a zajímavým zpúsobem. 

V závěru práce shrnula B. Kábrtová poznatky, které zjistila během práce na svém díle a dokázala přesně formulovat 
základní teze přínosu volnočasových aktivit v knihovně z pohledu knihovny, uživatelů i zřizovatele (města). 

Seznam použité literatury obsahuje 18 citací, včetně jedné zahraniční monografie, která byla B. Kábrtovou vzhledem 
k tématu zvolena naprosto ideálně, neboť je jedná přehledové dílo k danému tématu. Práci doplňují statistické přehledy 
práce Městské knihovny v Lounech a obrázková příloha z návštěv v této knihovně. 
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