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Diplomová práce Magdaleny Schneibergové se zabývá problematikou elektronických 
informačních zdrojů a jejich akvizicí, distribucí, propagací a využitím v prostředí knihoven 
pražských lékařských fakult Univerzity Karlovy (dále jen UK).  

V úvodních kapitolách práce nás autorka velmi podrobně seznamuje s knihovnami všech 
třech lékařských fakult UK – dozvídáme se o jejich historii, prostorovém, personálním            
i finančním zajištění, stejně jako o struktuře uživatelů, fondu a služeb. Kapitola 3. je jednou ze 
dvou stěžejních kapitol celé práce a je v ní již detailně popsána situace v oblasti 
elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ) na jednotlivých fakultách. Kapitola je 
rozčleněna dle jednotlivých procesů souvisejících s EIZ – akvizice, distribuce a propagace. Je 
podrobně popsána situace na každé z fakult, přičemž na konci každé z podkapitol je velmi 
vhodně připojeno přehledné shrnutí. Dále pak navazuje část práce shrnující výsledky 
dotazníkového průzkumu, který autorka provedla na vzorku studentů z každé z předmětných 
lékařských fakult. Ani zde nechybí shrnutí porovnávající situaci na jednotlivých fakultách. 
V závěru kol. Schneibergová shrnuje klíčové body zmíněné v jednotlivých kapitolách práce        
a u vybraných problémů navrhuje možnosti a řešení jak současný stav vylepšit.  

Text diplomové práce je zpracován přehledně, má logickou strukturu a detailně nás provádí 
jednotlivými aspekty tématu. Ráda bych zde pro ilustraci vyzdvihla zajímavý způsob 
pojednání podkapitoly o akvizici EIZ – kdy autorka rozdělila zdroje podle toho, z jakých 
finančních prostředků jsou nakupovány a logicky postupovala od zdrojů placených z 
meziuniverzitních konsorcií, přes zdroje nakupované z rozvojových projektů UK až po EIZ 
pořizované z rozpočtu jednotlivých fakult, resp. jejich knihoven. Jedná se o detail, jenž však 
svědčí o schopnosti logicky uvažovat, uspořádat si získané informace a přehledně je 
prezentovat, což jsou dovednosti, které by měl každý diplomant ve své práci prokázat. Na 
schopnost samostatné práce diplomantky ukazuje i fakt, že sama kontaktovala odborníky a 
konzultovala s nimi jednotlivé detaily tématu a mnohdy získala i zajímavé informace týkající 
se např. licenčních podmínek využívání vybraných EIZ či statistiky jejich využívání (viz 
poděkování v předmluvě + zmínky v poznámkách pod čarou). Stejně tak příprava                      
a uskutečnění dotazníkového průzkumu a interpretace jeho výsledků přidaly práci na hodnotě. 
Samozřejmě bychom si asi přáli reprezentativnější vzorek studentů, ale domnívám se, že i tak 
bylo možné udělat si představu o tom, jakým způsobem a zda vůbec studenti s EIZ pracují.  

Oceňuji důkladnost s jakou byla předložená práce napsána, velmi rozsáhlý poznámkový 
aparát, ilustrační obrázky, tabulky a grafy. V seznamu grafů a obrázků jsem však našla 
nesrovnalosti (např.: 2x obr. č.14; obrázek č. 21 v seznamu za obr. č. 10 a před obrázky č.13 a 
14). Jinak je ale práce napsána po gramatické a stylistické stránce na odpovídající úrovni. 
Občas je zjevná tendence používat hovorové výrazy, ale během konzultací se nám toto snad 
podařilo eliminovat.  
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Z pohledu vedoucí předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní. Diplomantka 
na tématu pracovala dlouhodobě a systematicky. Pravidelné konzultace (přes email) jsem 
považovala za velmi konstruktivní. Oceňuji její schopnost navázat kontakty s odborníky, 
jejichž rady a zkušenosti byly pro řešení zadaného diplomového úkolu relevantní.  

Otázka k obhajobě: Prosila bych diplomantku, zda by mohla nastínit, jaké jsou její další 
profesní plány, zda se plánuje zaměřit na problematiku lékařských knihoven i nadále a zda 
vedoucí jednotlivých lékařských knihoven projevili zájem o výsledky dotazníkového 
průzkumu, případně o provedení průzkumu využívání EIZ ve větším rozsahu a ve spolupráci  
s knihovnou.  
 
Závěr:  Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na diplomovou 
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupn ěm „výborn ě“. 
 
 
V Praze, dne 11.9.2010 
 
                                                                                                                           

                                                                                    ................................. 
                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


