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Cíl práce:
Cílem práce bylo popsat a porovnat české a slovenské vysokoškolské knihovny, a to na 
příkladu knihoven vybraných fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v 
Bratislavě.

Zadaný cíl práce splnila.

Hodnocení práce:
Práce nabízí hezky a adekvátně pojaté srovnání vysokoškolských knihoven na základě 
dotazníků vyplněných jejich ředitelkami a excerpcí dalších informačních zdrojů. 

Metodologie práce:
Metodologicky se práce opírá zejména o dotazníkovou formu získávání informací o 
jednotlivých knihovnách (v praktické části) a v teoretické části na základě dostupných zdrojů 
o kompilační metodu. Zajímavé je využití analýzy silového pole v praktické části. Použité 
metody jsou voleny adekvátně tématu.

Metodologicky mi není zřejmá vazba mezi kapitolou 3 a 4. Kapitola 3 popisuje to, co je 
znovu uvedeno v kapitole 4. Otázkou je, zda by nebylo lepší informace navzájem rovnou 
propojit.

Volba informačních zdrojů:
Informační zdroje jsou použity v přiměřené míře, citovány však nejsou jednotně podle normy. 
Chybí odkazy přímo v textu, což považuji za závažnou chybu. Nejvíce odkazů postrádám 
obecně v celé kapitole 3. Není příliš zřejmé, které informace jsou čerpány z rozhovorů (příp. 
dotazníků) a které z jiných zdrojů. Např. hned na s. 34 nenalezneme žádný odkaz, stejně tak s. 
36 apod. V závěrečném seznamu citací pak postrádám citace rozhovorů či dotazníků. 
V oblasti formální se objevuje disproporce v případě korporativních záhlaví.

Stylistická úroveň práce:
Stylisticky je práce na dobré úrovni.

Formální úprava práce:
Po formální stránce práce též nevykazuje pochybení, jsou využity obrázky i grafy.

Výsledné hodnocení:
Diplomovou práci hodnotím jako výbornou-velmi dobrou.

Otázky k obhajobě:
Zdvořile žádám diplomantku, aby se vyjádřila k výše uvedeným připomínkám.
Zvolená dotazníková metoda je v případě práce bc. Juračkové pochopitelná. Je to asi nejsnazší 
způsob získání základních porovnatelných informací o daných institucích. Přesto bych 



požádala diplomantku, aby se zamyslela nad tím, zda by existovaly i jiné metody, jak 
informace získat, popř. další kritéria, která by byla pro vzájemnou komparaci vhodná.

V Praze, 2.9. 2012

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.




