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Tématem bakalářské práce Michaely Srbové bylo porovnat organizaci práce ve dvou zcela odlišných
knihovnách. I přes náročnost daného tématu a v podstatě absenci odborného předmětu z oblasti
managementu knihoven v bc. studiu - autorka prokázala schopnost orientovat se v základní
problematice a vyvodit / zejména ve 2. polovině práce/ náležité závěry.
Práce splňuje úkoly vymezené zadáním, resp. cílem práce na solidní úrovni.
Struktura práce je logická, autorka správně postupuje od obecných souvislostí teorie, vývoje a funkcí
managementu k popisu a posléze porovnání obou knihoven.
Následný průzkum je z metodického hlediska dobře zpracovaný včetně popisu otázek , vstupních
hypotéz a porovnání výsledků dotazníků. Závěry práce jsou odpovídající stejně jako stylistická a
gramatická úroveň práce. Etika zpracování odborného textu je na požadované úrovni.
Poznámky a připomínky:
1. Práce splnila účel z hlediska schopnosti autorky vyrovnat se s poměrně širokým záběrem
poznatků z oblasti obecného managementu – na druhé straně však tento široký záběr vedl
v úvodních kapitolách práce k jistému schematismu a zařazení některých nepodstatných /
z hlediska tematu práce/ skutečností, které narušily jednotný výklad – např. vývoj
managementu, historie srovnávacího knihovnictví, Maslowova teorie potřeb.
2. Rozporuplně působí zařazení popisu stejných manažerských funkcí do obecné 2. kapitoly a
následně pak do kapitoly třetí. Efektivnější by bylo v aplikační 3. kapitole propojit obecné
teze s konkrétní situací realizace manažerských funkcí v knihovnách.
3. V souvislosti se zadaným cílem bc. práce se měl realizovaný průzkum více zaměřit na
porovnání organizace práce knihovnických činností než hlavně na styly řízení / viz úvod k 6.
kapitole a otázky samotného průzkumu/
4. U obhajoby prosím o shrnutí zdůvodnění, proč není dost dobře možné v případě těchto 2
sledovaných knihoven navrhnout doporučené řešení na závěr srovnávacího procesu / str. 41
– 1. věta/.
Bakalářskou práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.
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