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Administrativní knihovny na ministerstvech České republiky 

Předložená bakalářská práce předkládá obrázek o činnosti knihoven na ministerstvech v České 

republice. 

V úvodu předkladatelka nastiňuje cíle práce  a zdůvodňuje výběr tématu, seznamuje čtenáře s jeho 

členěním  a zabývá se použitými zdroji. Dalších části obsahují stručné terminologické vymezení 

problematiky a  přehledný popis hlavních činností vybraných knihoven. Rozsáhlejší závěr přináší 

slovní shrnutí zjištěných poznatků. 

Přestože se jedná o velmi dobrou práci, která se snaží shromáždit množství přínosných informací, 

předkládám zde některé připomínky:   

Nesourodé členění  práce na dílčí celky: až příliš důsledné členění   a číslování podkapitol v první části, 

oproti tomu rozsáhlejší kapitola 3 je bez dalšího členění. Těžiště práce je zpracováno jako jeden 

rozsáhlý celek (s. 13  - 45) a tvoří jedinou kapitolu 5.

V rámci jednotlivých částí páté kapitoly oceňuji systematické a dobře strukturované členění 

informací, ale vidím zde určitou nekonzistenci textu: úvod páté části svým obecným charakterem 

patří spíše ke třetí části práce.     

V závěru (kapitola 6) je činnost jednotlivých knihoven slovně vyhodnocena, faktické informace, které 

jsou v kapitole 5 zpracované, si čtenář musí vždy při čtení závěrů dohledat, aby si zargumentoval 

některá tvrzení zde uvedená. Nabízí se zde proto faktičtější srovnání zjištěných skutečností a 

podložení tvrzení v závěru konkrétními  fakty. 

Práce má standardní grafickou úpravu. 

Pomocný informační aparát je poměrně jednoduchý.  Obsahuje pouze slovník zkratek a dva grafy

Součástí práce je seznam použité literatury, který odpovídá citační normě. 

Gramatika i stylistika je na odpovídající úrovni. 

Úkoly a otázka pro obhajobu: 

Porovnejte na základě zjištěných informací sledované knihovny podle velikosti jejich fondů, podle 

počtu zaměstnanců a zkuste vybrat knihovnu s nejpestřejší nabídkou služeb. Svůj výběr zdůvodněte. 

Která ze sledovaných knihoven má největší počet uživatel, největší rozpočet, nejvíce titulů periodik 

apod. Uveďte další fakta, která byste mohla srovnávat.   

Na straně 7 uvádíte, že …“jejich  společenské poslání a funkce vycházejí z charakteru a specifických 

úkolů jednotlivých institucí, u nichž jsou zřizovány….“  Zkuste konkretizovat toto své obecné tvrzení a 

popište jaké hlavní služby by měly podle vaší praktické zkušenosti sledované knihovny poskytovat a 

jaké je jejich hlavní poslání? Která sledovaná zařízení toto poslání v době informační společnosti 

nejlépe naplňují a proč?  Své odpovědi opřete o zjištěná fakta v kapitole 5.



Celkové hodnocení:

Předloženou práce doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou . 

velmi dobře

Praha, 2. 9. 2013
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