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Diplomová práce Evy Jeřábkové je věnována velmi specifické problematice služeb 

vysokoškolských knihoven zaměřených na zahraniční studenty.  

V úvodní části práce diplomantka stručně charakterizuje prostředí vysokoškolských knihoven 

v České republice. Dále se formou zajímavého přehledu věnuje publikacím zabývajícím se 

zahraničními studenty na vysokých školách. Předkládá relevantní statistické údaje, stejně jako 

poznatky v oblasti chování zahraničních studentů v knihovnách hostitelských vysokých škol, 

s důrazem na nejvýznamnější bariéry. Poté již následuje detailní zpráva o dotazníkovém 

šetření provedeném mezi českými vysokoškolskými knihovnami, vyhodnocení výsledků 

tohoto šetření. To vše je doplněno o výsledky obsahové analýzy webových stránek českých 

VŠ knihoven. Závěr práce tvoří dvě případové studie umožňující srovnání jedné české a jedné 

švédské vysokoškolské knihovny.  

Text diplomové práce je zpracován přehledně, má logickou strukturu a plynule nás provádí 

jednotlivými aspekty tématu – od teoretického úvodu ke konkrétním případovým studiím. Za 

klíčovou část diplomové práce považuji bezpochyby kapitolu věnovanou metodologii 

dotazníkového průzkumu, analýzu výsledků průzkumu, obsahovou analýzu webových stránek 

a dvě případové studie.  

Diplomovou práci považuji za velmi významný příspěvek k popsání situace v českém 

vysokoškolském knihovnictví. VŠ kvalifikační práce s takovouto hloubkou záběru nebyla 

k tomuto tématu ještě zpracována.  

Po stylistické a gramatické stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Z pohledu vedoucí 

předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní. Diplomantka na tématu 

pracovala dlouhodobě a systematicky. Spolupráce probíhala na základě pravidelných 

konzultací.  

Otázka k obhajobě: Prosila bych diplomantku o vyjádření, zda by byla ochotná věnovat se 

zpracování klíčových výsledků své diplomové práce pro účely publikování.  

 

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 5. 9. 2011                                                                                                                         
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                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


