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Průběh obhajoby: Předseda komise, doc. Jiří Souček, seznámil diplomantku s průběhem

obhajoby a vyzval jí, aby stručně pojednala o své práci. Studentka shrnula
obsah diplomové práce – věnovala se postupně jednotlivým kapitolám,
místy detailněji popsala nejvýznamnější projekty – zejména ty, na kterých
se sama podílela. Podrobně pohovořila o poslední kapitole, ve které
zpracovává vlastní zkušenosti z práce s handicapovanými dětmi v
knihovně i ze svého působení v redakci dětského časopisu. Následně
vedoucí diplomové práce, dr. Lidmila Vášová, zhodnotila předloženou
práci. Považuje ji za velmi kvalitní. Oceňuje zasazení problematiky práce s
handicapovanými dětmi do kontextu služeb veřejných knihoven. Kapitolu
obsahující náměty pro práci s handicapovanými dětmi považuje za velmi
kvalitní metodický materiál, který by měl být publikován v odborném
tisku. Poté byl přečten posudek oponentky, Mgr. Veroniky Součkové. Ta
velmi vysoce hodnotí dokonalou znalost prostředí a práci považuje za
inspirativní a doporučuje její využití jako metodického materiálu. V tom
případě navrhuje do závěru zahrnout i děti ze sociálních a národnostních
menšin. Jinak ani vedoucí práce, ani oponentka nemají k práci žádné
výhrady. Předsedka komise otevřel diskusi. PhDr. Anna Stöcklová se
diplomantky dotázala, zda uvažuje o publikování aspoň vybraných částí
práce. Doc. Jiří Souček se zeptal, v čem vidí diplomantka největší přínos
své diplomové práce. Studentka vyzdvihla zejména soupis her vhodných
pro použití při práci s handicapovanými dětmi a jejich možné využití v
dalších knihovnách. Proběhla i diskuse na téma širšího pojetí služeb
knihoven pro handicapované uživatele, zejména děti.
Komise se shodla na hodnocení: výborně
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