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Předložená diplomová práce kol. Krajíčkové je věnována tématu realizace regionálních funkcí
a je vypracována v souladu se zadáním diplomové práce. Téma vyplývá z dlouhodobých
pracovních zkušeností diplomantky právě v oblasti regionálních funkcí.
Text diplomové práce je logicky strukturován: nejprve jsou vysvětleny historické souvislosti
spolupráce a kooperace knihoven, termín regionální funkce je definován zasazen do
legislativních souvislostí - a to jek v měřítku celostátním, tak v kontextu Středočeského kraje,
resp. Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Jádrem práce je třetí kapitola, kde autorka srovnává výkon regionálních funkcí v letech 20012005 a v letech 2006 – 2011 ve Středočeském kraji. Jsou analyzovány základní oblasti
činnosti SVK Kladno a pověřených knihoven zejména z hlediska financování. Zmíněny jsou i
dopady snižování rozpočtu knihovny právě na plnění regionálních funkcí. Součástí této
kapitoly je i velmi dobře vypracovaná srovnávací analýza a doporučení z ní vyplývající. Dále
navazuje kapitola věnovaná průzkumu zajišťování regionálních funkcí. Jsou zde zmíněny
všechny z metodického hlediska významné body: hypotézy, metoda výběru vzorku, způsob
sběru dat a samozřejmě i jejich analýza. Odpovědi jsou doplněné hodnotícím komentářem
autorky a zajímavými názory respondentů.
Závěr práce je nejen shrnutím celé problematiky a dílčích závěrů, ale obsahuje i autorčiny
návrhy na aktualizaci a zlepšení současné koncepce výkonu regionálních funkcí. Velmi
kladně hodnotím informaci, že práce bude dána k dispozici Středočeské knihovně v Kladně
k využití v oblasti dalšího vývoje a zkvalitnění regionálních funkcí.
Po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Velmi kladně lez hodnotit zejména
zpracování výsledků průzkumu. K formální stránce DP nemám výhrady, naopak oceňují
zejména grafické zpracování výsledků provedeného výzkumu. Ani ke stylistické a gramatická
úrovni práce nemám žádné výhrady.
Je zjevné, že se diplomantce podařilo zúročit veškeré její zkušenosti získané dlouholetou
praxí v této oblasti veřejného knihovnictví.
Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na diplomovou
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm „výborně“.
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