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Cílem uvedené diplomové práce bylo charakterizovat prostředí vybraných knihoven, které 

slouží studentům uměleckých vysokých a vyšších odborných škol a zhodnotit uspokojování 

jejich informačních potřeb, způsobů práce s informacemi a využívání služeb těchto knihoven.  

Lze konstatovat, že diplomová práce splnila tento cíl na velmi solidní úrovni.

Obsahová stránka práce:

Diplomová práce vychází plně ze schváleného zadání, podle kterého strukturuje práci 

v logické posloupnosti do základních kapitol. Metodika popisu uvedených knihoven v úvodní 

kapitole je v pořádku – diplomantka postupuje shodně a jednotně u všech  knihoven od 

vymezení a charakteristiku knihovny přes její krátkou historii a fondy ke službám. Popis je 

výstižný s akcentem na informace důležité pro rozpracování v dalších kapitolách.

Ve 3. Kapitole oceňuji zasazení problematiky do širších legislativních souvislostí, zejména pak 

rozpracování problematiky Autorského zákona a jeho vlivu na služby knihoven zaměřenými 

na dramatické a hudební umění a tedy zpřístupňování zvukových, zvukově obrazových 

záznamů a hudebnin. V této části práce autorka výstižně popsala pozitiva i negativa uvedené 

legislativy a jejího dopadu na služby knihoven. V předchozí části kapitoly Typologie 

informačně knihovnických služeb se však diplomantka držela spíše obecného popisu . Tato 

část měla být , podle mého názoru, podrobněji zaměřena na stav uvedených služeb v daných 

knihovnách – stejně tak, jak je tomu u Speciálních služeb / subkapitola 3.5/.

Přínosem diplomové práce je kvalitně zpracovaný výzkum zaměřený na využívání 

knihovnicko-informačních služeb v knihovnách sledovaných v této diplomové práci. Jak sama 

diplomantka uvádí v předmluvě své práce, zaměřila se na tuto problematiku v návaznosti na 

svou předchozí bakalářskou práci a výzkum u studentů vysokých uměleckých škol, jejich 

informačních potřeb a jejich uspokojování. Na základě předchozích znalostí zvolila metodu 

kvalitativního výzkumu a to u zaměstnanců knihoven, zejména služeb. Lze ocenit, že se 

diplomantka prostřednictvím tohoto typu výzkumu snažila zaměřit na příčiny a důvody 

některých jevů a problémů nejen v oblasti poskytování služeb, ale zejména v oblasti 

využívání služeb samotnými / zejména/ studenty. Tato část práce /4. Kapitola/ je velmi dobře 



zpracována – teoretický úvod výstižně charakterizuje a porovnává kvalitativní a kvantitativní 

výzkum i jeho metody . 

Následné celkové vyhodnocení výzkumu je vlastně konfrontací autorčiny velmi stručné 

interpretace a hodnocení a na druhé straně  příkladů některých výroků respondentů. Je však 

vhodně doplněno analýzou silových polí sledovaných knihoven a v konečných závěrech pak 

SWOT analýzou knihovnicko-informačních služeb.

Formální stránka práce:

Diplomová práce je stylisticky i formálně na kvalitní úrovni – jasný a jednoznačný styl 

vyjadřování, vhodná terminologie, dostatečné citování. Seznam zajímavých příloh vhodně 

doplňuje text práce. Seznam literatury je korektně zpracován. Je dodržena etika diplomové 

práce.

Celkově lze konstatovat, že diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečnou 

práci vysokoškolského studia, hodnotím ji jako výbornou a  doporučuji ji k obhajobě.   




