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Posudek:

Diplomová práce Pavly Kubošové měla popsat a zhodnotit činnost Městské knihovny v Kutné 
Hoře v jejím historickém vývoji i v současnosti.. Lze konstatovat, že diplomantka splnila 
tento úkol na  velmi dobré úrovni.

Struktura diplomové práce je logicky členěna do základních kapitol, které rozvíjejí dané téma 
od historických kořenů po soudobou problematiku činnosti a zejména služeb uvedené 
knihovny. Celá práce se vyznačuje pečlivostí při zpracování detailního pohledu zejména na 
současný stav knihovny v Kutné Hoře /zejména pečlivě zpracované kapitoly 3 a 4/. 
Diplomová práce má ve 2. a 3. kapitole většinou popisný charakter, autorka práce vychází 
z historických i soudobých dokumentů, které důsledně cituje.

Přínosem této práce je zejména čtvrtá kapitola, která uvádí předpokládané perspektivy vývoje 
kutnohorské knihovny. Diplomantka se zde zamýšlí nad prioritními cíli knihovny , které 
oprávněně vidí v pokračujícím dobrém standardu knihovnických služeb a činností, ve 
spolupráci s ostatními knihovnami v České republice i v zahraničí a také zvýrazňuje význam a 
nutnost spolupráce Městské knihovny v Kutné Hoře se vzdělávacími institucemi. Neopomíná 
ani význam motivace knihovníků v práci s uživateli knihovny a jejího dalšího prohlubování.
Zejména v této kapitole autorka práce hodnotí dosavadní činnost knihovny popsanou 
v předchozích kapitolách, prezentuje své připomínky k této činnosti a předkládá priority 
důležité pro další rozvoj uvedené knihovny. 

Oceňuji, že diplomantka poukázala a zhodnotila i význam a úlohu připravované koncepce 
rozvoje českého knihovnictví na léta  2011-2014 a a zmínila se o Strategickém plánu 
kutnohorské knihovny  a z toho vyplývajících dílčích plánech knihovny v oblasti ICT, 
personálního zabezpečení knihovny, knihovních fondů atd.

Formální zpracování práce, jazyková i stylistická stránka práce jsou na požadované úrovni.
Uvedené přílohy vhodně doplňují text práce.

Celkově lze konstatovat, že diplomová práce Pavly Kubošové odpovídá po obsahové i 
formální stránce všem požadavkům kladeným na závěrečnou práci vysokoškolského studia, 
hodnotím ji jako výbornou  a doporučuji ji k obhajobě.

Praha, 31. 1. 2011                                                                       PhDr. Milena Černá  




