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Cíl práce:
Cílem práce bylo popsat zajišťování regionálních funkcí ve Středočeském kraji v
letech 2001 - 2011 a zhodnotit vliv Koncepce podpory knihoven z rozpočtu
Středočeského kraje na výkon těchto funkcí. Závěrem byl porovnán aktuální stav
výkonu regionálních funkcí s vývojem ve sledovaném období. Cíl byl splněn

Struktura práce:
Struktura práce je logická a přesně dodržuje zadání práce.

Obsahová úroveň práce:
Diplomantka prokázala v práci teoretické a zejména praktické znalosti. Výborně je
popsána teoretická část práce. Těžiště celé práce spatřuji v kapitole, která se věnuje
srovnání výkonu funkcí v letech 2001-2005 s lety 2006-2011. Velice podrobně jsou
zpracovány a v tabulkách uváděny statistické údaje. Výhradu mám k duplicitnímu
uvedení některých tabulek na s. 36 a na s. 44. V těchto tabulkách se počty knihoven
liší. O změnách v regionálním systému přehledně informují tabulky na s.51.
Diplomantka pečlivé připravila průzkum zajišťování regionálních funkcí v letech 20112012. Tím zahrnula do své obsáhlé práce i nejnovější poznatky.

Metody použité v práci
Studium zdrojů, srovnávací analýza,

Aktuálnost obsahu:
Obsah práce je velmi aktuální.

Vlastní přínos ke zpracované tématice:
Přínosem práce je podrobná analýza výkonu regionálních funkcí ve Středočeském
kraji, srovnání dvou etap, ve kterých byly regionální služby realizovány odlišným
způsobem a podání uceleného pohledu na působení pověřených knihoven.

Využitelnost v praxi:
Jak autorka v závěru uvádí, bude diplomová práce předána řediteli Středočeské
vědecké knihovny v Kladně k dalšímu využití.

Stylistická úroveň práce:
Práce je psaná odborným stylem.

Volba informačních zdrojů:
Autorka čerpala informace především z interních zdrojů, které jsou uvedeny
v seznamu použité literatury.

Formální úpravy práce:
Práce obsahuje, obrázky, grafy, tabulky, přílohu, seznam zkratek. Je graficky velmi
pěkně upravena.

Doplňující dotazy pro diplomanta:
U obhajoby prosím, aby diplomantka uvedla příčiny poklesu počtu knihoven v kraji.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě
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