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Cílem uvedené diplomové práce bylo popsat a zhodnotit vliv informačních technologií na 
vývoj knihoven se zaměřením na Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci.
Lze konstatovat, že diplomantka tento cíl splnila.

Obsahová úroveň práce:
Diplomová práce je v souladu se zadáním strukturována do základních kapitol, které se 
v logické posloupnosti  zabývají nejprve počátky a vývojem automatizace knihovnických 
procesů, posléze se práce ve svém jádru zaměřuje na KVK v Liberci. 

Popis a shrnutí historických souvislostí v úvodních částech práce s akcentem na vývoj 
automatizace knihovnických procesů v českém prostředí je oprávněný . Přes snahu autorky 
podrobně popsat uvedené skutečnosti – působí však tato část práce poměrně nevyváženě. Na 
jedné straně detailnost v popisu dílčích poznatků, často mnohokrát zpracovaných v řadě 
předchozích informačních pramenech / např. vznik OCLC nebo podrobný popis CASLINu/, 
na straně druhé chybějící nadhled a zhodnocení vývoje zejména v České republice. 

Diplomantka se v dalších částech práce podrobně věnuje realizaci automatizace 
knihovnických procesů v Krajské vědecké knihovně v Liberci – autorka pečlivě mapuje vývoj 
těchto procesů v desetiletých etapách od 90. let se snahou o zhodnocení. Široký záběr tohoto 
popisu je ale na některých místech nepatřičný – např. kap. 4. Uváděný Metodický pokyn pro 
poskytování  VKIS měl být, spíše než popsán , zhodnocen z hlediska sledované problematiky 
tématu diplomové práce. Chronologický popis vývoje automatizace v liberecké knihovně je 
vhodně zvolen. 

Přínosem diplomové práce je vlastní průzkum, ve kterém se diplomantka soustředila na 
využívání online informačních služeb a zdrojů v liberecké knihovně. Autorka věnovala jeho 
přípravě i zpracování dlouhodobou pozornost, řadu otázek, zejm. metodiku  konzultovala 
s dalšími odborníky. Serioznost průzkumu je dána i širokým vzorkem oslovených/ 160 / 
respondentů několika věkových kategorií a zejména pak pečlivým a podrobným zpracováním 
výsledků doplněných grafy, které vhodně doplňují text práce. Jediné, co podle mého názoru 
chybí, a co není obsažené ani v 6. kapitole Vyhodnocující dotazník, ani v závěru diplomové 
práce – jsou návrhy na zlepšení využívání služeb sledovaných v průzkumu.

K pozitivům, které lze v diplomové práci vyzdvihnout, patří průkazný zájem o zpracovávané 
téma, který diplomantka prokazovala v průběhu konzultací a který byl  podpořený motivací 
autorky zpracovat uvedené tematiku právě v liberecké knihovně, ve které řadu let působila.



Formální stránka diplomové práce:
Diplomová práce je formálně na velmi kvalitní úrovni – jasný a jednoznačný styl vyjadřování, 
používání adekvátní odborné terminologie, velmi dobrá jazyková úroveň bez gramatických 
chyb. Seznam použitých zdrojů je korektně zpracován. V práci je dodržena a respektována 
etika odborné práce.

Závěrem lze konstatovat, že uvedená diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na 
závěrečnou práci vysokoškolského studia a že ji lze / i přes uvedené nedostatky a připomínky/ 
doporučit k obhajobě.
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