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Diplomová práce Věry Krajíčkové zpracovává aktuální téma realizace regionálních  funkcí a 
plně odpovídá cíli práce uvedenému v Zadání diplomové práce.
Vysoká úroveň DP je dána dlouhodobým zájmem diplomantky o sledované téma, který 
vychází zejména z jejích dlouhodobých pracovních zkušeností v oblasti regionálních funkcí 
veřejných knihoven.
Diplomová práce v logické struktuře sleduje nejprve historické souvislosti spolupráce a 
kooperace knihoven, terminologicky vymezuje RF, a zejména zasazuje problematiku do 
správných legislativních souvislostí / z celostátního hlediska/ i navazujících dokumentů 
sledovaného Středočeského kraje, resp. Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Jádrem práce je podrobně a precizně zpracovaná 3. kapitola, kde autorka srovnává výkon 
RF v letech 2001- 2005 a v letech 2006 – 2011 ve Středočeském kraji. Analyzuje základní 
oblasti činnosti SVK Kladno a pověřených knihoven zejména z hlediska financování. 
Oprávněně kritizuje a poukazuje na důsledky snižování finančních prostředků v posledních 
letech, které negativně ovlivňují naplňování standardů RF.
Srovnávací analýza / kap. 3.4/ je provedena kvalitně včetně uvedených závěrů a autorčiných 
doporučení.

4. kapitola, která se zabývá průzkumem zajišťování RF v letech 2011 – 2012 vhodně 
doplňuje předchozí výklad. Průzkum je precizně připravený a zpracovaný včetně hypotéz, 
výběru vzorku knihoven, sběru a analýzy dat.
Odpovědi jsou doplněné hodnotícím komentářem autorky a zajímavými názory respondentů,
Velké množství kvantitativních údajů z průzkumu vypovídá zároveň o kvalitě daných činností 
RF / jak uvádí sama autorka/.

Závěr práce je nejen shrnutím celé problematiky a dílčích závěrů, ale obsahuje i autorčiny 
návrhy na aktualizaci a zlepšení současné koncepce výkonu RF. Práce bude dána 
k dispozici Středočeské knihovně v Kladně k využití v oblasti dalšího vývoje a zkvalitnění RF.

K formální stránce DP nemám výhrady, naopak oceňují zejména grafické zpracování 
výsledků provedeného výzkumu. Sloh a styl práce jsou na odpovídající úrovni,

Závěrem lze konstatovat, že diplomová práce Věry Krajíčkové odpovídá všem požadavkům 
kladených na závěrečnou práci vysokoškolského studia a lze ji hodnotit jako výbornou.
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