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     Diplomová práce Kamily Fabiánové zpracovává dlouhodobě aktuální téma zapojení veřejné 

knihovny do komunitních aktivit, resp. plnění komunitní role v rámci daného místa svého působení.

Cíl práce – zmapovat a zhodnotit vzdělávací kurzy a semináře Městské knihovny ve Vsetíně v rámci 

uvedeného projektu – byl bohatě naplněn. Diplomantka dokonce nad rámec zadaného cíle popsala a 

zhodnotila další z projektů / financovaných Evropským sociálním fondem/, jehož realizace skončila 

v dubnu 2011.

Vsetínská městská knihovna je ukázkovým příkladem plnění komunitní role veřejné knihovny a její 

spolupráce s městským úřadem i ostatními institucemi / úřad práce, školy, sdružení/ je také na 

vysoké úrovni. Je proto chvályhodné, že se diplomantka ujala tohoto tématu a v diplomové práci 

komplexním způsobem zpracovala vzdělávací a komunitní činnost uvedené knihovny.

Tomuto ústřednímu témata / 4. – 9. Kapitola/ logicky předchází představení města  i samotné 

Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, která letos slaví 90 let své existence. Nutno ocenit, že přes 

bohatost a zajímavost historických skutečností se diplomantce podařilo vystihnout a popsat ty 

základní a nejdůležitější.

V ústředních kapitolách autorka práce představuje oba projekty a partnerské instituce a jejich role 

v projektech. Ocenění zaslouží zejména jasně charakterizované etapy realizace projektů, které 

mohou sloužit ostatním knihovnám jako metodický návod.

Zajímavé informace poskytuje 10 kapitola, která velmi pěkně zpracovává vzdělávací kurzy pro 

seniory- zejména z hlediska získaných dotací / Nadace Livie a Václava Klausových, Nadace Open 

Society Fund Praha a Nadace České spořitelny/.

Diplomová práce je zpracovaná na velmi kvalitní úrovni – obsahové i formální. Je v textu doplněna 

řadou zajímavě zpracovaných tabulek, obrázků a grafů, v závěru práce pak nechybí stejně zajímavé 

přílohy. Seznam použité literatury je korektně zpracován.

Diplomová práce splnila všechny podmínky závěrečné práce vysokoškolského studia, hodnotím ji jako 

výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Praha, 28. 5. 2011                                                                     PhDr. Milena Černá




