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Cíl práce: 
 
Splněn. 
 
Naplnění/shoda se zadáním diplomového úkolu: 
 
Ano. 
 
Struktura práce/obsahové záležitosti: 

 
Obsahová stránka práce a vymezení struktury jsou velmi dobře postavené v plánu i 
jeho naplnění. Diplomantka  rozdílně, ale přitom komplementárně navázala na 
bakalářskou práci z důvodu jejího mnohaletého zájmu o problematiku umění, jeho 
informační podporu, a to zejména v oblasti dramatického a hudebního umění.  
 
Zatímco v bakalářské práci předmětem odborného zájmu byly informační potřeby 
uživatelů výše uvedené tematické sféry, zde pak se informační potřeby neřešily, 
resp. jen ve formě odkazu a převzetí zkušeností a závěrů pro nové pojetí a téma. 
 
Oceňuji komplexnost   tématu, které zajímavým způsobem spojuje více 
problémových okruhů informačních služeb a fondů daného zaměření. Uživatelé z řad 
umělecké oblasti, zejména pak z oblasti divadelní, filmové a hudební jeví celou řadu 
specifik informačního chování, na které není jednoduché reagovat efektivními 
informačními a knihovnickými službami.  Předmět kvalitativního výzkumu nebyly však 
studenti, ale informační specialisté, kteří informační služby uživatelům zabezpečují 
nebo koncepčně profilují.  
 
Není potřeba se příliš vyjadřovat k popisné části, která je však velmi přehledová, 
důležitá pro kontext tématu a přínosná, ale oceňuji autorčino zaujetí pro aplikaci 
různých kvalitativních metod. Autorka si velmi intenzivně metody kvalitativního 
výzkumu nastudovala, aby posléze aplikovala  zejména metodu analýzy silových polí 
pro jednotlivé posuzované knihovny. 
 



V závěru hodnocení výzkumu v rámci  autorčiny diplomové práce cením graficky 
pojatou SWOT analýzu, která je velmi přehledná. 
 
 
Výběr informačních pramenů: 
 
Bez výhrad. 
 
Stylistická a gramatická úroveň práce: 
 
Bez výhrad. 
 
Formální a grafická úprava práce: 
 
Oceňuji grafickou úpravu, která dokresluje jednotlivé analýzy. Také oceňuji např. 
přílohu v podobě autorkou pořízených fotografií, které jsou funkční a oživují přílohu 
diplomové práce.   
 

 
 
 
 
Závěr:    
 

Předloženou diplomovou  práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm  
výborně. Vybrané části práce bych doporučil zveřejnit v některém z oborových 

časopisů, nejlépe asi vzhledem k přehledovosti tématu a k rozsahu v časopise 
Ikaros. 
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