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Diplomová práce Jany Grillové patří mezi výrazné kvalitní práce, které mají vysoký význam 

pro rozvoj oboru managementu knihoven. Autorka přistoupila k řešení problému 

s dostatečnou teoretickou přípravou. Výstupem dlouhodobého sledování tématu budov 

knihoven byla již její bakalářská práce na téma Výstavba a rekonstrukce budov univerzitních 

a fakultních knihoven na území ČR v období 2000 – 2010, obhájená v roce 2011 na FF UK.  

Součástí práce byl průzkum situace v ČR, jehož výsledkem bylo zjištění, že není nutné se 

zabývat pouze dvěma stavbami, jak bylo zadáno, ale lze získat informace od dalších subjektů 

a práci věnovat méně medializovaným stavbám městských knihoven. Pro obecný úvod byly 

zvoleny výstupy z průzkumů plnění standardů VKIS, v práci uvedeny pouze ty části, které 

mají přímý vztah k tématu. Stejně tak pracuje autorka i s textem Koncepce rozvoje knihoven 

2011-2014. V rámci vytěžení zahraničních zdrojů byly nalezeny relevantní informace 

z výzkumu názorů uživatelů na roli knihoven. Autorka navázala těsnou spolupráci 

s odborníky, např. Ladislavem Kůrkou a Vítem Richterem, kteří jsou v současné době 

zapojeni do přípravy metodiky pro knihovní budovy. Obraz národní problematiky dokresluje 

stať o dnes již ukončeném cyklu konferencí Knihovny a architektura. Pro dokreslení jsou 

uvedeny příklady úspěšných projektů, autorka i zde vyhledala projekty městských knihoven.  

V praktické části práce jsou zpracovány případové studie šesti knihoven. Autorka využila 

všech možností získání objektivních informací a to od ředitelů knihoven, regionálních 

metodiků, zástupců státní správy, výročních zpráv a médií. Použitá metodologie je 

verifikována SWOT analýzou. Jednotlivé případové studie jsou zpracovány živou formou, 

autorka často cituje hlasy uživatelů, které zazněly v místních anketách nebo jsou uvedeny 

v návštěvních knihách knihoven. K přehlednosti práce s textem přispívá rozdělení seznamu 

zdrojů podle kapitol. Citováno je mnoho aktuálních osobních výpovědí (elektronická 

komunikace) a uvedení v rámci jednoho seznamu by bylo velmi chaotické. Nedílnou součástí 

práce je shromážděná obrazová příloha, fotografie chátrajících budov knihoven i 

nerealizované návrhy na nové plánované budovy jsou často výmluvnějším dokladem než 

dlouhé slovní popisy. Empatický závěr práce svědčí o tom, že autorce se podařilo ideálním 

způsobem navázat spolupráci mezi akademickým světem a reálnou každodenní oborovou 

praxí. Práce by rozhodně měla být zpřístupněna odborné veřejnosti, jedná se o dokument 

přesahující téma budov knihoven, ale je obrazem regionálního knihovnictví v ČR v první 

čtvrtině 21. stol.  

 



 

Otázka k obhajobě: 

1. Jakou nejvhodnější formu publikování výsledků své práce považujete za reálnou a 

efektivní? 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

40 bodů 

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 

20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

20 bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce 

15 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

3 bodů 

      

CELKEM   97 bodů 

 

 Hodnocení bc. a dipl. prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 


