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Hodnocení práce a otázka k obhajobě:

Cílem práce bylo aktuální zpracování zdrojů Íinancování knihoven v ČR. V úvodu práce jsou zpracovány legislativní a
organizační rámce práce knihoven.

Autorka se v práci orientovala na sektor veřejných knihoven, sektor knihoven specializovaných je zmíněn také, ale pouze V
rozsahu nutném pro další praktickou část práce. KompilacÍ všech zdrojů dostupných pro danou problematiku v rámci
aktuálních informací docílila autorka velmi plastického obrazu dané problematiky.

Praktická část práce zpracovává údaje o konkrétních třech knihovnách středočeského kraje' Zde došlo k určité formální
nelogičnosti, kdy je nejdříve zpracován obraz krajské knihovny, následuje malá obecní knihovna a knihovna městská
(okresní). V praktické části čerpala autorka zejména z osobních pohovorů s managementem knihoven, všechny
skutečnosti jsou uváděny v kontextu s teoretickou částí. Autorka si všímá nejen formálních aspektů financování knihoven,
ale i skutečností ovlivňující úspěšné získání prostředků pro práci knihovny (např. nutnost dobých vztahů se zřizovatelem,
starostou obce). Rozhodně je třeba vyzdvinhnout fakt, Že autorce se podařilo získat konkrétní Údaje o hospodaření
knihoven a to v porovnání pro roky 2010-2011-2012'

Autorka se v rámci své práce zaměřila výhradně na téma vymezené zadánÍm' V práci není nijak zpracováno
zahraniční pojetí dané problematiky, nejsou popsány metody zkoumající efektivitu financování knihoven, např.
analýzy typu return of investment (Rol). Nabízí se např. moŽnost porovnánísluŽeb analyzovaných knihoven
prostřednictvím ''lndividual Return on lnvestment Calculatoť', kteý bylvývořen Massachusetts Library
Association.

Práce obsahuje izachycení poměrně závaŽné etapy financování knihoven v době ekonomické krize. Autorka měla
moŽnost se setkat s vedoucími knihoven. V práci je pouze velmi letr1o naznačeno, jak si finanční situaci knihovny
představují v budoucnu. Doporučuji, aby při obhajobě pohořila o tom, zda je management knihoven připraven čelit dalšímu
očekávanému sniŽování veřejných financí. Dotaz směřuje k tomu, zda je z hlediska financování zpracováván strategický
plán' případně variatní plán rozvoje?
Práci doporučuji k obhajobě.
NavrŽená výsledná známka3: velmi dobře
Dne: 22.8.2012

Podps: 

M

KRITERIUM UROVEN'
HLEDISKO 1: NAROCNOST PRACE
tláročnost tématu na teoretické znalosti yvsoká
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