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Posudek: 

Diplomová práce Petry Myškové se zabývá vybranými otázkami švédského knihovnictví. 
Výběr tématu nebyl náhodný -diplomantka se rozhodla zabývat se daným tématem v průběhu 
studijního pobytu ve Švédsku ajejí dlouhodobý zájem o toto téma podpořený studijním 
pobytem pozitivně ovlivnil celou diplomovou práci. Ta je rozpracována velmi pečlivě, 
vybraná témata jsou nejen důležitá, ale jsou také zajímavá a pro českou odbornou veřejnost 
jistě i podnětná. 

Jádrem práce je novodobé švédské knihovnictví -diplomantka ale velmi správně zasazuje tuto 
problematiku do širších společenských a zejména historických souvislostí a ukazuje tak na 
kořeny a dějinné souvislosti současných švédských knihoven. 

Struktura práce sleduje v logické posloupnosti organizaci knihoven, popisuje základní typy 
knihoven, jejich úkoly a společenský význam. Kapitola zabývající se Královskou knihovnou 
velmi podrobně zpracovává její historii až k 90. létům minulého století a správně v souvislosti 
s posláním a úkoly, které tato knihovna v průběhu svého vývoje i v současnosti plnila a plní. 

Samostatná část práce je pak věnována knihovnickému zákonu a povinnému výtisku - tedy 
otázkám, které jsou i z našeho hlediska aktuální a inspirující. 

Na velmi dobré úrovni je zpracován závěr práce, kde diplomantka hodnotí propracovaný 
švédský systém knihoven zejména z hlediska knihovnických služeb. Diplomantka tu 
připomíná výběrovost zpracovaných otázek - to je správné, protože některá témata v práci 
jsou pouze stručně nastíněna a jistě by stála za podrobnější rozpracování / např. otázka 
výpůjčních center nebo krajských knihoven. Podrobnější informace např. o počtu členů a 
podmínkách členství v některých asociacích by byly také jistě zajímavé/o 

Z obsahového hlediska je diplomová práce Petry Myškové seriózním příspěvkem 
k problematice švédského knihovnictví. Na velmi kvalitní úrovni je také formální stránka 
práce - citování pramenů uvnitř práce i v závěrečném souhrnu, styl vyjadřování, doplňující 
přílohy apod. 

Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 

Praha, 22.5.2006 PhDr. Milena Černá --------


