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Cílem bakalářské práce bylo přehledně zpracovat základní informace o současném stavu, 
problémech, fondech a službách Archivu hlavního města Prahy
V úvodní kapitole se předkladatelka zabývá vývojem instituce, druhá kapitola je popisem 
činností spojených s uchováváním a využíváním fondů. Nejrozsáhlejší čtvrtá kapitola rozebírá 
sbírky a fondy sledované instituce, další pak popisuje činnost knihovny. Poměrně stručná 
sedmá kapitola se zabývá problematikou digitalizace sbírek a problematikou elektronických 
archiválií. 
Studentce se podařilo poměrně zdařile shromáždit základní informace k tomu, aby si čtenář 
vytvořil obrázek o práci a významu archivu. Většina textu má popisný charakter a je 
sumarizací textu z odborné literatury. Řada informací je získána z webu Archivu hlavního 
města Prahy, ale jsou zde využity i řádně ocitovány další doplňující zdroje. Práce s odbornou 
literaturou je doplněna získáváním informací od zaměstnanců  při vlastní návštěvě archivu.

Připomínky k obsahu práce: část věnovaná fondům a sbírkám je velmi obsáhlá i přes to, že se 
studentka pokusila na úvod zpracovat jejich přehled. 

Větší plochu by naopak zasloužily informace o problematice zpracování a uchovávání 
elektronických archiválií, což je problém, který však není dostatečně vyřešen ani mezi 
odbornou veřejností. 

Chybí zde informace o ekonomickém zajištění, hospodaření a provozu instituce, které se 
předkladatelce, jak v práci uvádí, bohužel nepodařilo zjistit. Oceňuji v této souvislosti vlastní 
pokus o vytvoření  organizační struktury, která dobře vizualizuje základní organizaci práce a 
hlavní vztahy dílčích pracovních celků. (Jedná se organizačně o poměrně složitou instituci). 

Celkově se jedná o pečlivě zpracovanou práci převážně popisného charakter (bez 
teoretičtějších úvah a komentářů).    
        
Použité prameny jsou v práci citovány v souladu s požadavky na bakalářské práce.   

Po stránce formální se jedná o velmi dobrou práci: text je graficky přehledný, odpovídá 
požadavkům kladeným na bakalářskou práci a je doplněn vhodnými přílohami a rejstříkem 
základních pojmů. 

Po stránce stylistické je práce dobře zpracována, gramatické chyby se zde objevují pouze 
ojediněle.

Vzhledem k výše uvedeným pozitivům a negativům navrhuji známku 
Velmi dobře.

V Praze, 31. 8. 2011
Hana Slámová

Otázka pro obhajobu:  Jakou roli hraje Archiv hlavního města Prahy v současné společnosti  a 
v čem je spočívá hlavní změna jeho práce v budoucnosti?
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