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       Diplomová práce Anny Třešňákové se měla zabývat současným stavem knihoven pro pacienty 

v nemocnicích a možnostmi jejich dalšího rozvoje. 

Z předeslaného cíle, resp. názvu práce, je zřejmé, že se diplomantka měla v úvodních kapitolách 

věnovat analýze stavu uvedených knihoven. Bohužel – autorka se spokojila pouze se stručnou 

charakteristikou nepříznivého stavu pacientské knihovny v nemocnici v Jablonci nad Nisou a téže 

knihovny v nemocnici v Liberci a na necelé jedné straně práce se pak vyjadřuje k těmto knihovnám ve 

vybraných pražských nemocnicích.

Bez ohledu na všeobecně známou skutečnost nepříznivého stavu pacientských knihoven / či dokonce 

jejich neexistence/ - měla autorka tuto skutečnost / podloženou řádným průzkumem/ popsat a 

rozepsat i důvody tohoto stavu. Měla také vyjít z většího vzorku popisovaným nemocnic.

Diplomová práce tak působí nevyváženě – zatímco výše uvedené problematice se věnuje velmi 

stručně, zařazení např. kapitoly 2.1 a 2.2 o verbální a nonverbální komunikaci pacienta s lékařem 

působí téměř nepatřičně.

Na druhou stranu kapitola o biblioterapii, zejm. subkapitola 3.3 a 3.4 je vhodně zařazena a mohla 

sloužit jako významné východisko k obsáhlejšímu pojednání o významu pacientských knihoven a 

jejich možnému dalšímu směřování.

V uvedené diplomové práci lze ocenit poměrně dobře zpracovaný průzkum, resp. dotazníkové šetření 

mezi pacienty ve vybraných odděleních nemocnice Jablonec nad Nisou. Zpracovaný průzkum je 

v diplomové práci doplněn grafy a snahou o zhodnocení odpovědí na jednotlivé otázky.

Kladně lze hodnotit i 5. Kapitolu, kde se autorka vyjadřuje k možnostem dalšího rozvoje pacientských 

knihoven a uvádí některé příklady zlepšení jejich současného stavu.

U obhajoby prosím o vyjádření k Příloze č. 1 – zda se jedná o vlastní autorčin výběr knih pro realizaci 

biblioterapie nebo zda je tento seznam převzatý – pokud ano, tak odkud.

K formální stránce práce nemám výhrady. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Praha, 28.5. 2011                                                        PhDr. Milena Černá






