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Hodnocení 

Předklúdaná diplomová práce Bc. Kláry Beránkové měla za úkol zmapovat a vyhodnotit stav 
a trendy rd"erenčních služeb a také jejich nové podoby - virtuálních referenčních služeb - ve 
vysokoškolských knihovnách v regionu města Prahy (práce jiné posluchačky, odevzdávané 
souběžně, pro srovnúní mapovala stejné služby v regionu města Brna). Diplomantku čekala, 
co do užitých metod, obtížnější práce - zjišťování potřebných informací přímo ve vybraných 
vysokoškolských knihovnách (metoda dotazníku a rozhovoru). Další informace byly čerpány 
z odborné literatury a webových zdrojú vybraných knihoven. Konstatuji, že diplomantka se 
stanoveného cíle a úkoll! chopila s velkou zodpovědností. 

Autorka si téma sama vybrala z nabídky ÚISK. Závěrečný seznam použité literatury čítá 78 
titulLI literatury a také webových zdrojú, jeho prezentace na s. 82-88 je na pěkné úrovni. 
ZpLlsob citování pramenú je v celé práci příkladný a v zásadě bezproblémový, chybí snad jen 
citace hesla z terminologické databáze autora Švejdy (viz zmínka na s. 5) a také citace 
zmiflOvaných instrukcí RUSA na s. 14-15. Dodržen je jinak mezinárodní standard (pouze 
příjmení autorky Hamplové zllstalo v citaci na s. 15 a 16 asi omylem s malými písmeny ve 
srovnání s jinými zapsanými jmény). 

Vlastní zpracování tématu probíhalo s dostatečnou časovou rezervou, diplomantka vybrané 
otázky pravidelně konzultovala s vedoucí práce, zejména pak klíčová rozhodnutí ve 
zpracování práce (výběr knihoven, metodika zjišťování informací aj.). Jako vedoucí práce 
mohu potvrdit velkou píli a snahu autorky zhostit se zadaného úkolu co nejlépe. 

Hlavní text je uspořádán do optimálních 5 základních kapitol, přičemž poslední je věnována 
závěru. Jejich obsah odpovídá beze zbytku zadaným úkolLlm. OceI'íuji autorčinu schopnost 
postupovat systematicky při prezentaci dílčích otázek, uplatňování vlastních názori'l na 
problémy i schopnost srovnávat a vyhodnocovat informace. 

Úvodní (první) a následná druhá kapitola představuj í (na základě prostudované literatury) 
termíny z dané oblasti a dále hlavní principy, komponenty a význam referenčních 

a virtuálních referenčních služeb. 3. kapitola, týkající se české národní služby "Ptejte se 
knihovny", byla zpracována identickým zpllsobem. K textlll1l nemám žádné obsahové 
připomínky, leda malou poznámku ke struktuře: tzv. "Úvod" práce nemusel být zařazován 
ajeho obsah (zahrnuje terminologii a definice) mohl být vlastně zařazen do kapitoly druhé. 

Jádrem diplomové práce je kapitola 4. V dílčích částech autorka představuje výsledek 
podrobnější analýzy a hodnocení referenčních a virtuálních referenčních služeb ve čtyřech 
pražských vysokoškolských knihovnách (kritéria jejich výběru jsem předem schválila). Sběr 
dat byl namáhavý, ale vedl k zajímavým nebo i překvapujícím zjištěním. V českých 
knihovnách nemá referenční služba zatím parametry, které známe ze zahraničních knihoven 
stejného typu. Navíc autorka dokládá v jednotlivých podkapitolách, že knihovny jakoby 
náhradou za málo či sporadicky rozvinuté referenční služby zařazují na svoje stránky spíše 



prvky Web 2.0 či Knihovna 2.0 (v rovině sociálních kontaktů, pomoci uživatel Lim apod.). 
K celé kapitole nemám žádné výhrady. Texty jsou vhodně doplněny obrázky. 

Závěrečná pátá kapitola vhodně shrnuje a hodnotí veškeré informace, získané zejména při 
průzkumu knihoven. Možná mohla být autorka v některých momentech i více kritická 
a vyhodnotit nedostatky našich služeb ve srovnání se zahraničím. Mllže to doplnit při 

obhajobě. Popřípadě se takého úkolu múže ujmout v rámci případné další práce. Též v rámci 
publikační činnosti. Doporučila bych dát výsledek průzkumu do časopisu Ikaros. 

Diplomová práce je po formální, stylistické i gramatické stránce připravena na velmi pěkné 
úrovni. 

Závěrem konstatuji, že práce Bc. K. Beránkové splnila zadaný diplomový úkol beze zbytku. 
Diplomantka prokázala schopnost samostatného přístupu ke zpracovávané látce. Její obsah je 
představen kultivovaným zpúsobem. Práci doporučuji k obhajobě jako celek a navrhuji ji 
klasifikovat jako Výbornou. 

E.Bratková, V.r. 


