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Autorka si jako téma své bakalářské práce vybrala málo zpracované téma: Postoje profesní 

skupiny knihovníků v „krizovém“ roce 1968. Opírala se přitom především o rozbor 

dobového odborného tisku, ale v úvodních kapitolách se věnovala také legislativnímu rámci, 

v němž knihovnictví působilo, a společenské a politické situací v tehdejším Československu. 

 Za nejcennější považuji kapitolu, která je vlastním jádrem práce a která se zabývá tím, 

jak knihovníci hodnotili stav oboru a jaké přitom zformulovali požadavky, resp. jak politická 

moc na tyto požadavky zareagovala. Je postavena na původní autorčině analýze 

knihovnických časopisů Čtenář a Knihovník. Na stránkách odborného tisku knihovníci 

kritizovali zejména podle jejich názoru příliš direktivní řízení knihovnictví ministerstvem 

kultury a informací, které nebralo ohledy na zpětnou vazbu knihoven. Zástupci profesní 

skupiny si stěžovali také na nedostatečnou informovanost knihovníků související se 

zastavenou činností Ústřední knihovnické rady a požadovali vytvoření svazu knihovníků, 

který by se podílel na řídicí činnosti. Stejně tak žádali odstranění prohibičních opatření, 

zrušení seznamů zakázaných knih a doplnění fondů chybějícími knihami, jakož i navýšení 

devizových kvót pro nákup zahraniční literatury. Reakce ministerstva na tyto požadavky 

byla poměrně vstřícná, nesouhlasilo pouze s požadavkem navýšení devizových kvót. Také 

na základě srovnání s profesní skupinou spisovatelů autorka dochází k závěru, že „chování 

knihovníků zapadá do obecné představy o jednání ostatních profesních skupin během 

sledovaného období“ (s. 46). 

 Z nedostatků práce je možné zmínit, že její autorka při líčení vývoje knihovnictví 

v padesátých letech a vyřazování knih zapomněla odkázat na práce Petra Šámala. Kapitola o 

politické a společenské situaci v Československu je napsána poněkud těžkopádným stylem. 

 Na práci je však třeba ocenit, že je založena na původním výzkumu a že její autorka 

na odpovídající úrovni zvládla práci s prameny a samostatně dospěla k relevantním 

závěrům. 

 

Vzhledem k výše uvedenému bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

ještě známkou výborně. 

 

V Praze dne 24. srpna 2016 

 

Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 

 

 



Aspekt práce  Vysvětlení  Bodové hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

Po stránce metodické, resp. práce s prameny, je práce 

zvládnutá na velmi dobré úrovni.  

35 bodů  

přínos  Práce je přínosná, i když by bylo možné lépe zapojit obecný 

kulturní kontext. 

16 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů  

Citování je na obecné rovině v pořádku, i když mohla být 

využita i další literatura (viz výše v textu).  

15  bodů  

slohové zpracování  Sloh je místy těžkopádný. 10 bodů  

gramatika textu  Bez připomínek.  5 bodů  

       

CELKEM   81 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)  

  


