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Práci doporučuji k obhajobě 

Navržené hodnocení: výborně (100 bodů) 
    

Diplomové práce 
 

  

  
  

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 z 40 bodů 

 

Předložená diplomová práce představuje ve svém celku, dle názoru oponentky, vynikající příklad  

zvládnutí diplomového úkolu studijního oboru INSK. Autorka ve své práci postupuje logicky, 

práce je založena na důkladném obeznámení s dostupnými prameny, zejména zahraničními. 

V kompilačních částech práce dokázala autorka rovnoměrně připravit teoreticky čtenáře na oba 

hlavní aspekty výzkumu – definování LGBT+ komunity i knihovní služby (včetně jejich zázemí, 

které představuje akvizice, zpracování a prezentace knihovního fondu). Autorka akcentuje hlavní 

společenskou roli knihovny, která, navzdory pestré škále nových rolí, je nejpevněji zakotvena 

v úloze zpřístupňování knih. Není pominuta ani role osvětového, kulturního prostoru, kterou však 

uvádí autorka, a oponentka s ní vřele souhlasí, jako činnost rozvíjející hlavní veřejnou službu, 

kterou knihovny poskytují. Výzkum autorky využil několik metodických postupů k hledání 

odpovědi stavu a potenciálu knihoven s ohledem na potřeby, nebo snad i – získání zájmu, LGBT+ 

komunity. Autorka podnikla terénní průzkum speciálních Queer knihoven, nicméně další šetření 

provádí ve veřejných městkých knihovnáchKapitola 6 Jak lépe poskytovat služby LGBT+ 

komunitě představuje doporučení, která jsou založena na pevném základě znalostí. Samotná 

kapitola 6.2 Neutralita knihoven otevírá velmi zajímavé diskuzní téma, které zatím nebylo v české 

odborné veřejnosti nikdy dořešeno – veřejnost, rovnost přístupu. Tvrzení, že „chovat se ke všem 

stejně není ještě znak rovnosti“, shrnuje změnu, ke které by v myšlení knihovníků veřejných 

knihoven mělo dojít. Tato věta je klíčovou větou, která je signifikantní pro kvalitní komunitní 

služby a skutečně otevírá potřebný a dlouhodobě nedořešený diskurs nahlížení na knihovní 

služby. Pro oponentku bylo velmi příjemným zjištěním, že autorka vnímá svou práci jako otevření 

prostoru dalšího výzkumu. Nelze tedy položit jinou otázku než zda by autorka nevyužila 

obhajoby pro prezentování své vlastní představy o dalším výzkumu nebo zda při svém 

výzkumu nenarazila na další skutečnost, která již byla za hranicí její práce (zážitek) a byla 

by ochotna se o něj s komisí podělit.  

  
přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 

20 z 20 bodů 

 

Téma práce je vysoce aktuální a doporučuji autorce, ale i katedře ÚISK, aby bylo dílo 

propagováno mezi odbornou veřejností a/nebo patřilo mezi doporučované zdroje pro studenty se 

zájmem o knihovní, ale i jiné, služby veřejnosti. Přínos práce je i ve vynikající metodologii 

výzkumu (pozornost si zaslouží datová prezentace výstupů výzkumu v příloze práce). 



  

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 z 20 bodů 

 
Práce je podpořena studiem relevantních, aktuálních zahraničních a českých zahraničních zdrojů.  

Práci nelze ani v tomto bodě nic vytknout.  

  
slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce 

15 z 15 bodů 

 

Práce je psána odborným stylem, který je čtivý, myšlenky se vinou v logické návaznosti. Autorka 

vynikajícím způsobem vytěžila svůj kvalitativní výzkum a zpracovala obě části práce na 

vyváženém principu rozsahem i obsahem.  

  
gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

5 z 5 bodů 

  
 Počet typografických a podobných chyb v této práci nepřesahuje míru přijatelnou pro tento typ 

kvalifikační práce.  

  CELKEM 
 

100 ze 100 bodů 

 

Hodnocení 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)   
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