
 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

TÉMA:  Podpora dětského čtenářství v České republice a německy mluvících zemích  

DIPLOMANTKA:   Eva Šilerová, BBus.  

VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Hana Landová, Ph.D. 

OPONENTKA: PhDr. Radka Římanová 

NÁVRH KLASIFIKACE: výborně  

 

Diplomová práce, kterou předkládá kol. Šilerová je věnována velmi důležitému a často 

probíranému tématu dětského čtenářství. Diplomantka se na něj však dívá mimo jiné i 

z pohledu německy mluvících zemí, což je již pohled v České republice ne tak často 

zprostředkovaný. Stěžejní částí je průzkum - dokonce mezinárodní - který autorka provedla na 

velmi vysoké úrovni a zcela samostatně.  

 

V úvodních kapitolách se diplomantka věnuje ve stručnosti fenoménu dětského čtenářství 

obecně a poté uvádí přehled aktivit v oblasti rozvoje a podpory dětského čtenářství, a to jak 

v knihovnách, tak pod záštitou neknihovnických subjektů. Poté se věnuje obdobným 

projektům, ale v německy mluvících zemích, zejména v Rakousku a Německu. Poté již 

následuje, dle mého názoru, nejvýznamnější kapitola celé práce a to je popis a vyhodnocení 

uskutečněného průzkumu. Studentka jej provedla zcela samostatně, od počátku měla velmi 

dobře ujasněné, jak chce postupovat a k práci přistoupila velmi precizně. Na výsledku je to 

znát a věřím, že se jedná o průzkum, kterým by bylo možné se v budoucnu inspirovat a 

zopakovat jej ve větším rozsahu.  

 

Velmi kladně hodnotím volbu informačních zdrojů. Ocenit lze také, vzhledem k povaze 

tématu nezbytnou práci se zdroji v německém jazyce. Citace a odkazy jsou pečlivě vytvořené 

a v souladu s normou ISO 690. Po stylistické stránce je práce na vysoké úrovni. V práci jsem 

nenašla žádné zásadní gramatické prohřešky. I po formální stránce je předložená diplomová 

práce velmi kvalitně zpracována.  

  

Z pohledu vedoucí diplomové práce spolupráci s kol. Šilerovou hodnotím velmi pozitivně. 

Naše pravidelné konzultace - emailem i osobně - byly vždy velmi konstruktivní a diplomantka 

přicházela dobře připravená a s velmi dobrou představou jak chce s prací pokračovat. Přínos 

diplomové práce je v pečlivě realizovaném průzkumu - zde diplomantka projevila svou 

samostatnost, schopnost systematicky uvažovat a dotáhnout úkol do konce.   

 

Dotaz k obhajobě: Prosím diplomantku, aby stručně pohovořila o největší překážce, na kterou 

při realizaci průzkumu narazila - pokud nějaká taková byla - a jak by bylo možné danému 

problému příště předejít.  

 

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. 2013                                                                                                 

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

                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


