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Diplomová práce kolegyně Juračkové je velmi zajímavou sondou do prostředí slovenského 

vysokoškolského knihovnictví - konkrétně do vybraných knihoven Univerzity Komenského 

v Bratislavě. Jedná se o téma, které si diplomantka sama vybrala - na základě svého 

dlouhodobého zájmu a také ve spojení s absolvovaným studijním pobytem.  

Text práce se odvíjí poměrně tradiční formu - tj. teoretická úvodní část následovaná částí 

praktickou, směřování od obecnějšího ke konkrétnímu. V úvodní kapitole jsou stručně 

charakterizovány klíčové legislativní dokumenty související s fungováním vysokoškolských 

knihoven v České republice i na Slovensku. Obdobně je tomu s relevantními profesními 

organizacemi. Poté je již věnována pozornost vybraným fakultám Univerzity Komenského 

v Bratislavě a jejich protějškům na Univerzitě Karlově v Praze - s důkladnou analýzou služeb 

jednotlivých knihoven.  

Praktická část práce je, dle mého názoru, stěžejní částí diplomové práce. Diplomantce 

se prostřednictvím dotazníků podařilo získat data umožňující srovnání a hlubší analýzu 

fungování jednotlivých knihoven. Velmi oceňuji autorčin nápad na využití metody silových 

polí.  

Po stylistické i gramatické stránce je práce na velmi dobré úrovni. Neobjevují se žádné 

zásadní chyby, které by rušily výsledný dojem celé práce. Grafická úprava práce je také 

kvalitní - oceňuji prezentaci výsledků dotazníkového průzkumu formou grafů. Ke kvalitě 

práce přispívají i ilustrační fotografie z dílny autorky v části věnované charakteristice 

jednotlivých knihoven. Informační zdroje použité při zpracování této diplomové práce jsou 

zcela vyhovující a korektně citované.  

Z pohledu vedoucí diplomové práce velmi oceňuji samostatnost, kreativitu a zodpovědný 

přístup ze strany diplomantky. Veškeré konzultace - osobní i emailové - probíhaly v tvůrčím 

duchu a kolegyně Juračková vnášela do tvůrčího procesu mnoho svých vlastních nápadů.  

Přínos diplomové práce: zpracovaný dotazníkový průzkum a analýza výsledků. 

Otázka k obhajobě: V práci zmiňujete, že jste se na začátku psaní diplomové práce setkala 

s mnoha hlasy podceňujícími slovenské knihovny - čím si to vysvětlujete?  

 

Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na diplomovou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm „výborně“. 

 

 

V Praze, dne 8. 9. 2012                                                                                                                       

                                                                                    ................................. 

                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


