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1. Dodržování zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Studentka dodržela zadání práce. 

2. Obsahová stránka 
Přínosem práce je shromáždění velkého množství věcných informací a jejich přehledná 
prezentace. Studentka v samostatných oddílech uvádí nejprve nové budovy, dále přístavby a 
posléze rekonstrukce knihoven. Použila systematické členění, takže soupis je opravdu 
přehledný. Drobná chyba je neuvedení místa působnosti u Knihovny B. B. Buchlovana a 
vynechání pododdílu 4.4, takže vobsahu to vypadá, jako by Národní knihovna byla 
knihovnou obecní. 
U první verze bakalářské práce byla jedna z důležitých připomínek, že v databázi, z které 
studentka čerpala, nejsou u některých knihoven uvedeny všechny údaje nebo je zřejmé, že se 
jedná o údaje chybné. Ani v této verzi však s1pdentka chybějící a chybná data nezjistila a 
nedoplnila. :.-'(, 

U každé knihovny je úvodní odstavec, který shfnuJe výsledky stavební činnosti. Toto shn;mtl \ 
mohla studentka více propracovat. U poboček Městské knihovny v Praze je jako zřizovate1 \ 
uváděno hlavní město Praha, což neodpovídá. I 
Připojena je kapitola 5 s nešikovným označením Statistiky. Obsahuje vyhodnocení informací 
prezentovaných v soupisu. Studentka zpracovala tři hlediska (ač se jich jistě nabízí více) -
celkový počet budov, plochu pro služby uživatelům a vynaložené finanční prostředky. 

Výsledky uvádí formou grafů a tabulek. Je otázka, zda koláčové grafy jsou pro prezentování 
výsledků vhodné. Uvedené tabulky nejsou přehledné, protože studentka u některých 

opomněla řádky s vysvětlivkami, u některých nerozdělila pole příslušnými řádkami. Stále 
postrádám geografické znázornění stavební činnosti - vypracování "knihovnické" mapy České 
republiky s uvedením nových a rekonstruovaných budov knihoven. 

3. Použité metody a formy 
Práce má charakter soupisu. Převažuje kompilace, sumarizace a popis. 

4. Stylistická a grafická úroveň 
Vlastní text práce je velmi rozpačitý, postrádá myšlenky a odbornou argumentaci. Některé 
výroky působí až parodicky (např. "Každá knihovna je jiná, přesto úplně stejná" na str. 8 nebo 
závěr str. 50 "Některé knihovny jsou malé, některé velké ... ). Z těchto textů je patrné, že 
studentka není schopna dojít k vlastnímu závěru a smysluplně ho formulovat. 



Grafická úroveň práce je vyhovující. Práce je doplněna fotografickou přílohou, uvedeny jsou 
jak celkové pohledy na budovu, tak fotografie interiéru. Zajímavé by bylo uvést jako příklad 
architektonický návrh. 

5. Citační úroveň 
Studentka nestandardně uvádí dva soupisy literatury. Na straně 52 je soupis citované literatury 
s pěti záznamy, na straně 53 je uveden soupis použité a relevantní literatury, který obsahuje 
devět záznamů. V textu pak není zřejmé, zda odkaz se týká prvního nebo druhého soupisu. 

6. Celková úroveň práce 
Závěrem lze konstatovat, jže přes uvedenf nedostatky studentka splnila zadání bakalářské 
práce, alespoň částečně pr7kázala schopnoM samostatné odborné práce a její práci doporučuji 
k obhajobě. i 
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