Posudek oponenta diplomové práce
Politicko-výchovná role veřejných knihoven v 50. a 60. letech na Ostravsku
Ústav informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v Praze
Řešitel: Bc. Zuzana Nováková
Vedoucí práce. PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Oponent: PhDr. Radka Římanová
Práci doporučuji k obhajobě.
Navržené hodnocení: velmi dobře
Otázka k oponentuře:
Jak jste postupovala při shromažďování archivní dokumentace k práci?

Diplomové práce
Aspekt kv.
práce

Vysvětlení

metodologie
a věcné
zpracování
tématu

Použita metoda vytěžování dostupné literatury a archivních zdrojů.
25 bodů
Autorka neuvádí žádné podrobnosti ke svému výzkumu, kromě
obecných informací v úvodu. Z hlediska věcného se jedná o přehledné
shrnutí událostí, tak jak je možné je doložit v historických pramenech.
Pracuje objektivně, samostatné události jsou natolik bizarní, že není
nutné je nijak komentovat, např. čtenářskou konferenci o knize
Lucinka, s. 44.. Opominuta zůstala oblast personálního zajištění
knihovních služeb, včetně koncepce vzdělávání knihovníků. Zmíněni
jsou autoři knih, obecně známé osobnosti (např. první docent českého
knihovnictví Jaroslav Drtina), ale není uvedeno jediné jméno
knihovníka Ostravska, vyjma knihovního inspektora. Vystopovat
některé osobnosti je lze pouze v dobových literárních pramenech,
které autorka použila.

přínos a
novost
práce

Přehledové práce věnované historii knihoven 2O. století jsou
ojedinělým jevem. Práce je přínosná zejména vzhledem
k prostudovaným archivním materiálům. Nevýhodou je, že se autorce
nepodařilo zkontaktovat žádného pamětníka. Některé popisované
aktivity se zdají být poněkud rozporuplné a to nejen díky
ideologickému náboji, ale určité skepsi oponenta, jak přijímali
výchovu knihou horníci a dělníci Ostravska.

citování,
korektnost
citování,
využití inf.
zdrojů

Výběr zdrojů odpovídá stylu práce autorky, vzhledem k tématu nebylo 20 bodů
čerpáno ze zahraničních zdrojů, nicméně to nelze v žádném případě
považovat za problém. Správně jsou citovány i archivní dokumenty.

slohové
zpracování

Práce je psána objektivním, čtivým stylem, rozsahem se jedná o práci
kratší (62 stran textu), práce je doplněna obrazovou přílohou.

10 bodů

gramatika
textu

Z hlediska gramatiky nelze práci nic významného vytknout.

5 bodů

CELKEM
V Praze 12. ledna 2014

Možné
hodnocení

15 bodů

75 bodů

