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Průběh obhajoby: Studentka představila cíl práce, kterým bylo zmapovat LGBT+
komunitu a literaturu ve veřejných knihovnách v ČR. V teoretické
části práce definovala komunitu, LBGT+ literaturu a zmapovala
situaci v zahraničí. V této problematice je nejdůležitější připravenost
knihovny, potřeby komunity a struktura fondu, což bylo základní
schéma, kterým studentka mapovala téma. V praktické části
zpracovala případovou studii, uskutečnila rozhovory se členy
komunity i dotazníkové šetření mezi knihovnami. V závěru
prezentace studentka seznámila komisi se závěry práce a navrhla
postupy, jak zjištěné nedostatky řešit. Řešením by bylo např.
vzdělávání knihovníků a strategický přístup k problematice ze strany
knihoven. Vedoucí práce shrnula svůj posudek; považuje téma za
velmi aktuální a vyzdvihuje zejména komplexní výzkumný přístup,
který mapoval téma z pohledu různých aktérů. Práci hodnotí
známkou výborně (100 bodů). Oponentka rovněž vyzdvihuje kvality
práce a hodnotí jí známkou výborně (100 bodů). Diskuse se týkala
tématu zřizování "duhových koutků" jako kontroverzního tématu jak
mezi knihovníky, tak komunitou a témat na navazující výzkum a
vytvoření školení ve spolupráci s NK ČR. Komise se vzhledem k
argumentům studentky, prezentaci výsledků a průběhu obhajoby
shodla na hodnocení výborně.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Petr Voit, CSc. ............................

Členové komise: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. ............................

 PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. ............................

 Ing. Jitka Novotná, Ph.D. ............................
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