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Úvod:  
Diplomová práce Hany Bouchalové je věnována vztahu LGBT+ a knihoven. Téma LGBT+ je v práci 
vnímáno jak ve významu komunity uživatelů a knihovních služeb pro tuto komunitu, tak z pohledu 
tematického zaměření fondu. Jedná se o téma velmi aktuální a – jak z výsledků prezentovaných 
v diplomové práci vyplývá – ještě ne zdaleka přesně a plošně uchopené.  
Diplomová práce vyvolala velmi kladný ohlas již během doby, kdy na ní kolegyně Bouchalová pracovala. 
Důkazem toho budiž fakt, že byla oslovena programovým výborem konference Knihovny současnosti 
2021, aby své výsledky na konferenci prezentovala (hned den po obhajobě, tj. 8. 9. 2021).  

Jednotlivé aspekty hodnocení diplomové práce jsou uvedeny v tabulce níže.  

 
 

   

 
Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné 

hodnocení 
Hodnocení 

  

metodologie a 
věcné zpracování 
tématu 

Teoretická část diplomová práce se věnuje 
vymezení pojmu LGBT+ a definicím zásadních 
pojmů s problematikou LGBT+ souvisejících 
(pohlaví vs. gender, sexuální orientace, genderová 
identita). Zároveň představuje spolky a organizace 
věnující se tématu LGBT+ v České republice. 
Následuje přehled zahraniční literatury věnované 
tématu LGBT+ ve vazbě na knihovny.  

Poté následuje výzkumná část práce, která nám 
téma pomáhá nahlížet z několika úhlů. 
Seznamujeme se s pohledem členů LGBT+ 
komunity na české knihovny a jejich služby. Dále 
máme možnost nahlédnout do specializovaných 
Queer knihoven. V neposlední řadě pak autorka 
zmapovala veřejné knihovny v ČR a jejich postoje 
k tématu LGBT+ zejména z pohledu budování 
relevantního knihovního fondu.  

Velmi kladně hodnotím obě části práce, jejich 
precizní zpracování, které nám umožní opravdu do 
hloubky nahlédnout jednotlivé aspekty tématu. 
Metodologické zpracování výzkumné části 
diplomové práce je opravdu příkladné.  

0-40 bodů 40 

  
přínos a novost 
práce 

Z pohledu vedoucí je tato diplomová práce 
ukázkovým příkladem přínosného a nového 
tématu, které nebylo v takovéto šíři a hloubce 

0-20 bodů 20 
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dosud zpracováno a bude mít pravděpodobně 
velmi silný dopad do knihovnické komunity. 
Důkazem toho je již výše zmíněný zájem o 
prezentaci závěrů výzkumu na největší 
knihovnické odborné konferenci.  

  

citování, 
korektnost 
citování, využití 
inf. zdrojů 

Práce s informačními zdroji je na velmi dobré 
úrovni. Teoretická část práce poskytuje velmi 
dobrý přehled české i zahraniční literatury 
k tématu. Citování je v naprostém pořádku.  

0-20 bodů 20 

  
slohové zpracování Práce je na velmi dobré stylistické úrovni. Autorka 

se důsledně drží zásad psaní odborného textu.  
0-15 bodů 15 

  

gramatika textu Gramatická úroveň textu je na velmi dobré úrovni, 
v textu se nevyskytují chyby, které by jakkoliv 
narušovaly čtení.  Jako velmi vhodné hodnotím ne 
zcela běžný způsob vyjádření genderu, který je 
v souladu s tématem práce.  

0-5 bodů 5 

  
 

     

  
CELKEM 

 
max. 100 
bodů 

100 

         

 
Závěr:   
Předložená práce splňuje všechny požadavky na tento typ práce kladené Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy. Díky tomu ji mohu doporučit k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm 
VÝBORNĚ.  
 
 
V Praze dne 29.8. 2021 

 
 
 

PhDr. Hana Landová, Ph.D. 
 
 

  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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