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Diplomová práce Jana Konráda je vypracována v souladu s jejím zadáním, resp. cílem, který svým
zpracováním splňuje.
Práce má tři ucelené a logicky na sebe navazující části, které ve svých dílčích kapitolách zpracovávají
téma v potřebném rozsahu a hloubce.
Základní metodou v první části je zejména popis, v menší míře pak i srovnání struktury a obsahu
sledovaných řádů a to v období od roku 1998 do roku 2003 s řády platnými od 6. 6. 2005. Výběr
těchto období diplomant v Úvodu diplomové práce smysluplně zdůvodňuje. Popis a rozbor
jednotlivých obsahových částí sledovaných řádů je podrobný, pečlivě zpracovaný a svědčí o
autorových znalostech a praktických zkušenostech z této oblasti.
Druhá část práce se věnuje knihovním řádům vybraných knihoven /Jiřího Mahena v Brně, Městské
knihovny v Helsinkách a Vzorovému knihovnímu řádu NK ČR/ . I tady jsou řády podrobně popsány a
komentovány. I když diplomant uvádí, že se nejedná o srovnávací studii, měla, podle mého názoru,
tato část práce obsahovat i srovnání a podrobnější komentář.
Přínosem diplomové práce je její třetí část, která vychází ze sledování předchozích knihovních řádů a
představuje autorův návrh struktury a obsahu optimálního knihovního řádu veřejné knihovny.
V kvalitně zpracované 2. subkapitole se diplomantovi podařilo fundovaným a přehledným způsobem
shrnout, vymezit a zdůvodnit požadovanou obsahovou náplň tohoto řádu. Kapitola je
nejpropracovanější částí práce s evidentně pozitivním autorovým přínosem, který zúročuje autorovu
praxi a zkušenosti.
V Závěru práce oceňuji zejména snahu autora o alespoň částečné srovnání nejvýznamnějších aspektů
sledovaných knihovních řádů.
Jazykový styl i gramatická stránka práce jsou na odpovídající úrovni, přehled použitých zdrojů je
zpracován korektně. Etika odborného textu je v práci respektována.
Poznámka: u obhajoby vyložit zda a čím se liší diplomantův návrh knihovního řádu od nového KŘ
Městské knihovny v Praze platného od 1.3.2012.
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