POSUDEK

Autorka diplomové práce: Bc. Irena Dragounová
Název diplomové práce: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v novém

prostředí

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Milena Černá
Hodnocení: výborně

Cílem uvedené diplomové práce bylo popsat a zhodnotit stav uvedené knihovny s důrazem na
její služby a prostřednictvím průzkumu zjistit spokojenost uživatelů knihovny s těmito
službami. Lze konstatovat, že diplomantka splnila tento cíl na kvalitní odborné i formální
úrovni. K tomu přispěly nejen pravidelné konzultace ke koncepci práce i k dílčím
problematikám, ale zejména zaujetí diplomantky pro dané téma vycházející mimo jiné ze
znalosti knihovny i daného regionu.
Diplomová práce má jasnou, logickou strukturu - první kapitoly představují projekt a
výstavbu nové knihovny a její organizačně-funkční strukturu.Tyto části práce se vyznačují
precizností zpracovaných údajů a charakteristik a detailností v popisu sledovaných ukazatelů
a jsou doplněny potřebnými tabulkami a grafy - ostatně jako v celé diplomové práci jsou mj.
a také zdrojem důležitých infomací.
Jádrem práce je pak 4. kapitola, která se popisuje a hodnotí služby knihovny. Tato část práce
představuje i výsledky průzkumu, který byl zaměřen zejména na spokojenost uživatelů
s vybranými službami a to několik měsíců po otevření nové budovy uvedené knihovny.
I tuto část práce lze charakterizovat jako pečlivě a precizně zpracovaný průzkum s popisem
výsledkú a se snahou i o určité zhodnocení sledovaných otázek.
Závěr

je kvalitním uzavřením problematiky uvedené diplomové práce. Shrnuje činnost
knihovny v souvislosti se změnami danými přínosem nových prostor / např. rozšíření volného
výběru/, shrnuje i význam nově nabízených služeb a celkově hodnotí uvedenou knihovnu
v nových prostorových podmínkách.
Diplomová práce je doplněna zajímavými a pro práci podnětnými přílohami a kvalitně
zpracovaným seznamem použité literatury.
Stylistická

úrověň

práce je na požadované úrovni.

Diplomová práce Ireny Dragounové odpovídá požadavkům kladeným na závěrečnou práci
vysokoškolského magisterského studia, hodnotímjijako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.
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