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Diplomová práce Bc. Veroniky Tiché je věnována tématu, které je v naší 
odborné literatuře neprávem opomíjené, a to zejména v zaměření na tak významnou 
zemi (i z pohledu naší profese), jakou je Francie. Už tímto zaměřením je tato práce 
záslužná. Navíc musím, jako vedoucí práce, hned v úvodu svého posudku konstatovat, 
že diplomantka pracovala s velkým zaujetím, průběžně věci konzultovala nejen se 
mnou, ale i s dalšími, v tomto zaměření na slovo vzatými odborníky. To vyústilo do 
podoby, která splňuje veškeré předpoklady a nároky, které jsou na daný typ aprobace 
kladeny. 

Téma vyžadovalo rozsáhlé studium nejen situace ve Francii, ale také 
terminologické, protože na rozdíl od anglických termínů jsou francouzské u nás, 
zejména v posledních 20 letech, dosti nezvyklé. Zatímco v angličtině jsou klíčovými 
termíny "library" a "librarian", a to i pro dokumentaci, rešeršní procesy a další 
informační činnosti a profese, ve francouzštině je zachována diferenciace této 
nadstavby standardních knihovnických činností a profesí, jako tomu bylo i u nás, ale 
do 90. let minulého století. Dnes jsme v zajetí angličtiny, a to platí i pro naši profesi. 

Diplomantka se mnou byla po celou dobu zpracovávání textu v kontaktu, 
konzultovala prakticky všechny závažné problémy a pokud jde o terminologii, musím 
uznat její upřímnou snahu o korektnost a přesnost překladů. Ty by mohly i nadále být 
předmětem diskuse, ale tak, jak jsou v práci nakonec uváděny, často raději, jak jsme 
se dohodli, i spolu s francouzskými výrazy, domnívám se, že mohou pro orientaci 
v tématu dobře sloužit. Autorka pracovala samostatně a doporučení či podněty 
vedoucího práce vždy správně pochopila a v práci je využila. K výslednému dílu 
nemám proto žádných připomínek, které by ovlivnily jeho celkově pozitivní 
hodnocení. 

Navrhuji známku "výborně". 
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