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KRITÉRIUM ÚROVEŇ1

HLEDISKO 1: NÁROČNOST PRÁCE
Náročnost tématu na teoretické znalosti vysoká
Náročnost tématu na praktické zkušenosti vysoká
Aktuálnost tématu vysoká
HLEDISKO 2: SPLNĚNÍ VĚCNÝCH POŽADAVKŮ
Stupeň splnění cíle práce vynikající
Logická stavba práce vynikající
Aktuálnost uvedených údajů vynikající
Adekvátnost závěrů vynikající
Vlastní přínos k řešené problematice vynikající
Využitelnost výsledků práce v praxi (teorii) vysoká
HLEDISKO 3: FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI
Stylistická a gramatická úroveň textu vynikající
Grafická úprava práce vynikající
Práce s literaturou (citace) vynikající
HLEDISKO 4: DOPLŇUJÍCÍ FAKTORY (hodnotí pouze vedoucí)
Spolupráce s vedoucím diplomové práce vynikající
Samostatnost diplomanta vynikající
Přiměřenost časového postupu práce vynikající

Autorka práce byla postavena před  složitý úkol zachytit úsek novodobé historie Státní technické knihovny/Národní 
technické knihovny (dále NTK), která prošla v průběhu 10 let  11 organizačními změnami. Tyto reorganizace byly nejen 
popsány, ale i vyhodnoceny, konkrétně směrem k akvizičním úsekům knihovny. 

Autorka doplnila slovní popis změn četnými grafy jednotlivých organizačních struktur, ze kterých je nejlépe patrné 
postupné vylaďování organizace práce ve velké knihovně. V úvodní části zpracovává autorka obecné přístupy řízení práce 
v podniku, následuje obecná část o akviziční práci, vývoj NTK v letech 2001-2009, věnuje se podrobně všem aspektům 
práce akvizičních úseků. 

Autorka osvědčila schopnost analytického myšlení i vyjádření odborného úsudku na základě získaných vědomostí a 
uplatnění vlastní odborné zkušenosti. To je patrné nejvýrazněji v závěrečné části práce, kdy autorka precizně analyzuje 
klady, zápory i možnosti rozvoje akviziční práce v NTK. Akviziční práci nechápe pouze jako činnost sloužící k doplňování 
knihovních fondů, ale nedílnou součást knihovního systému, a to jak na institucionální, tak národní úrovni. Zamýšlí se i nad 
mezinárodním kontextem spolupráce akvizitérů a proměnami akvizice v prostředí nárůstu elektronických dokumentů. 

Práce o akvizici se často zaměřují na aspekt získávání dokumentů, tato práce však nachází jako ústřední prvek kvality 
akvizice lidské zdroje a jejich řízení. Práce má výrazně obohacuje odborné texty věnované akvizici, kterých je i v 
mezinárodním kontextu nedostatek a je významným dokumentem pro sledování novodobé historie jedné z ústředních 
knihoven ČR. 

Vzhledem k úzké spolupráci s vedoucí práce není již nutné v rámci oponentury zadávat doplňující otázky. Práci doporučuji 
jako základ pro rigorózní zkoušku. 



Práci doporučuji k obhajobě.
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