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     Cílem diplomové práce Kateřiny Maškové bylo analyzovat vývoj veřejných knihoven 
v Plzeňském kraji po roce 1990. Lze konstatovat, že diplomová práce splnila tento cíl na 
solidní úrovni.
   Hlavním zdrojem byly autorce statistické údaje daných knihoven, což lze považovat za 
adekvátní a seriozní podklad pro zpracování analýzy vývoje uvedených knihoven. 
Diplomová práce má logickou strukturu – po obecné charakteristice veřejných knihoven 
v Plzeňském kraji diplomantka správně charakterizuje legislativní zázemí veřejných 
knihoven.
Poznámky: 

1) místo podrobného popisu zákona o JSK se měla diplomantka věnovat  zhodnocení 
tohoto zákona,  2) popis zákona z roku 2001 se jeví jako nadbytečný vzhledem 
k uvedení jeho celkového znění v příloze práce.

Ve 4. kapitole diplomové práce oceňuji velmi pěkně zpracovanou část o vývoji střediskového 
systému  VK a také následnou / i když stručnou/ charakteristiku transformace okresních 
knihoven a problémů tohoto období.
Jádrem práce jsou pak 5. – 7. kapitola, kde jsou sledovaná dvě období správně uvedena 
celkovou charakteristikou knihoven a v těchto částech práce se také projevuje snaha autorky o 
zhodnocení základních problémů veřejných knihoven.
I přes to mají tyto ústřední kapitoly spíše popisný než analytický charakter. Stejně je tomu tak 
u prezentace vybraných údajů formou grafů a tabulek / velmi pečlivě zpracovaných/ - kde 
popis a konstatování faktů uvedených v tabulkách mělo být nahrazeno alespoň částečnou 
analýzou.
Závěr diplomové práce je  shrnutím poznatků předchozích kapitol – i tady postrádám 
zhodnocení tématu a jeho zpracování v uvedené práci.
V diplomové práci kladně hodnotím rozsáhlost a ucelenost zpracování sledovaných ukazatelů, 
korektní zpracování použitých a citovaných zdrojů a také velké množství velmi pečlivě 
zpracovaných příloh v závěru práce.
Lze konstatovat, že diplomová práce odpovídá obsahovým i formálním požadavkům 
kladeným na závěrečnou práci magisterského studia – práci hodnotím jako velmi dobrou a 
doporučuji ji k obhajobě.

V Praze dne 18. 8. 2011                                                   PhDr. Milena Černá
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