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Cíl práce: 

Cílem práce (dle SIS) je komparativní analýza české, polské a slovenské legislativy za účelem 

nalezení vhodných formulací, které by se měly objevit v novelizovaném knihovním zákoně 

ČR. 

 

Hodnocení práce: 

Celkově práci hodnotím jako nedostatečnou. Text je často myšlenkově roztříštěný. V práci se 

objevuje příliš mnoho stylistických pochybení, které mnohdy znemožňují srozumitelnost 

práce.  

 

Příklady: 

- s. 9 -  „Prameny byly ve formě článků“. 

- s. 10 – „Mimo jiné byl řešen problém menšin“ – není vysvětleno, co se tím myslí. 

- někdy zřejmě chybí slova ve větách: s. 14 poslední odstavec …. 

- s. 25 – „Ačkoli tato nová pomoc je prozatím něčím novým, určitě bude do budoucna 

mnohým přínosem“. 

- s. 33 -  „V neposlední řadě byla důležitá změna ohledně zpracování osobních údajů, a to bez 

souhlasu dané osob“. 

- s. 13: „Organizace Svaz  knihovníků  a  informačních pracovníků se  rozhodla nepokračovat 

sama na novém knihovním zákoně a svých  poznatků se rozhodla využít při další spolupráci s 

Městskou knihovnou České republiky v rámci  nového knihovního zákona. Plánovalo se 

ukončení reálného záměru knihovnického zákona v r. 1999“. 

- Kap. 3, s. 33, 3. odstavec – pro čtenáře nesrozumitelný 

- Kap. 3 a 4 nejsou vůbec dále děleny do podkapitol, což činí text velmi nepřehledný. 

s. 63 - vyjadřování: „Takže jsou zde rozdíly“. 

- Kap. 5.6 – „Český knihovní zákon se sice v jistých rysech odlišují, ale je zde mnoho 

podobného. Rozdíly jsou v pojmosloví vyplývající z jazykových zvláštností a při vyčíslení 

jednotlivých druhů knihoven apod.“ 

- „Další bod, který by mohl být v budoucnosti doplněn do českého knihovního zákona je 

pojem osobnosti knihovníka, které jsou definovány ve slovenském i polském knihovním 

zákoně“. 

 

Roztříštěnost textu: 

Příklady: 

- kap. 2.1 – autorka najednou uvádí 3. zákon, naznačuje jistý pokus o komparaci; některé 

myšlenky zbytečně opakuje  - viz odst. s 11 a následující tabulka, která dle názoru oponentky 

nemá v tomto bodě své místo 

- Úvod - poslední odstavec – proč je najednou zmiňována IFLA? 

- Kap 2.3. – 2. odstavec zbytečný, stejně tak 3. odstavec vytržený z kontextu 

- Není zcela zřejmé, proč v kapitole o regionálních funkcích je řeč o internetizaci … jak to 

spolu souvisí? 

 



Metodologie a věcné zpracování práce: 

I v případě metodologickém a odborném mnohdy práce silně pokulhává. 

 

Příklady: 

s. 10 - Třetí k.zákon: „Je to zákon o službách, které jsou v kompetenci  ministerstva  kultury“ 

– co se tím myslí?;  

- poslední odstavec s. 10 – chybný zdroj – 2. místo 3. zákona 

- Zhodnocení 1. a 2. knihovního zákona v kap. 2.1 postrádá hlubší analýzu např. na základě 

sekundární literatury. 

- V kap. 2.2 autorka zbytečně opakuje znovu popis 1. a 2. knihovního zákona. 

- Odpověď na otázku, co jsou regionální funkce, bych očekávala, že studentka zformuluje na 

začátku kapitoly, nicméně definice se objevuje až na konci (kap. 2.4). 

- s. 25 – proč by měla být zavedena nová legislativa – služby pro postižené? 

s. 32: „Cílem slovenského knihovního zákona byla jeho přehlednost a srozumitelnost“ – to je 

dost zvláštní cíl zákona. 

s. 32: „Mimo jiné slovenský zákon s některými informacemi a pojmy nepracuje, neboť to 

neumožňuje slovenská legislativa“ – co to znamená? 

 

Mnoho pochybení došlo v kapitole 4, kde studentka popisuje polský knihovní zákon. 

Je vidět, že autorka překládá z polského textu; stylisticky jej příliš neupravuje, proto v českém 

jazyce se daný text poměrně špatně čte. Autorka zřejmě čerpá pouze z monografie 

Ciechorského a nepoužívá příliš originální text polského zákona. 

 

Např.: 

„V kompetenci managera jsou úkoly organizace a rozsah činnosti knihovny. Je také nutné 

splňovat povinnost spolupráce prostřednictvím mínění zřizovatele  a  povinnost  sdělovat  

příslušné informace  o  akci“. 

„Knihovní  zákon  o  polských  knihovnách  doplňuje  cenný  seznam  o  povinnostech 

knihovny a činnosti, které jsou vykresleny…“ 

„Definice pojmu knihovního materiálu není možná v užším slova smyslu, nýbrž jde o  definici 

interpretační“. 

 

Dle mínění oponentky je lepší používat termín knihovní dokumenty místo „knihovní 

materiály“. 

s. 42 – autorka si plete „hlavu/část zákona“ a odstavec … je to zmatečné, v charakteristice 

zákona chybí přímé reference na paragrafy, což činí text nesrozumitelný; např. 3. odst. s. 42 – 

role ředitele knihovny – který se objevuje v zákoně později než např. ustanovení o Národní 

knihovnické radě 

- s. 43 úkol rady – „Prezentace mínění na uspořádání knihoven“ – co to je? 

- s. 44 – v popise zákona je najednou úryvek z publikace Streita o monografii Ciechorského – 

to sem nepatří 

- s. 47 – úkol Národní knihovny: „Zlepšení věcných aktivit?“ – co to znamená? 

-s. 47 – „S ohledem na další funkci Národní knihovny je vhodné interpretovat následující  

údaje informující o dokumentech s mezinárodním standardizačním číslem“ – co to znamená? 

- studentka používá termín „provinciální knihovny“ – nebylo by lepší regionální knihovny? 

- s. 49 – úkoly reg. knihoven – dle oponentky neúplné viz. § 20.1 polského zákona 

 

Výzkumná část 

Ve vzorkování se uvádí polský zákon, nicm. v textu DP dle názoru oponentky autorka 

používá spíše monografii Ciechorského. 



V indikátorech porovnání je jako jedno z kritérií uvedena Moravská zemská knihovna. Proč? 

- s. 63 – není mi jasná polemika školní knihovny x specializované knihovny 

Odpovědi na výzkumné otázky – s. 80 – proč studentka uvedla v odpovědích na 1. a 2. otázku 

to, co mělo být až ve třetí? 

Komparace všech tří zákonů by měla být provedena naráz. Rozvláčné rozdělení na komparaci 

Česko a Slovensko a Česko a Polsko nepřináší žádné nové informace, spíše činí práci méně 

přehlednou a čtivou. 

 

Až v Závěru práce studentka uvádí, že provedla pro potřeby DP dva rozhovory, jejichž 

analýzu ale nenabízí v těle práce. Uvádí též najednou slabé a silné stránky a využívá 

informací, které se dozvěděla z rozhovorů. Tento přístup je v odborném textu nepřípustný. 

 

 

   

Aspekt kv. Práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Viz výše 15 bodů 

přínos a novost práce Práce díky komparaci přináší některé nové 

poznatky 

10 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

Zdrojů 

Viz výše 15 bodů 

slohové zpracování Viz výše 0 bodů 

gramatika textu Objevují se gramatické chyby 2 body 

      

CELKEM   42 bodů 

 

Z výše uvedených důvodů hodnotím práci jako nedostatečnou a nedoporučuji ji k obhajobě.  

 

Očekávám, že se studentka k výše uvedeným výtkám při ústní obhajobě diplomové práce 

vyjádří. 

 

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 


