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Diplomová práce, kterou předkládá kol. Stejskalová je věnována tématu dětského čtenářství v tomto případě se jedná o velmi významný aspekt této problematiky, a to spolupráci
veřejných knihoven a škol. Diplomantka v plné míře využila svého zájmu o práci veřejných
knihoven s dětskými čtenáři - ať již na základě spolupráce s rodiči, anebo se školami. V rámci
diplomové práce uskutečnila velmi zajímavý průzkum zaměřený na spolupráci pobočky
Městské knihovny v Praze na Smíchově s okolními základními školami.
V teoretické části diplomové práce autorka nejprve uvádí rozvoj pre-čtenářských a posléze
čtenářských dovedností a čtenářského zájmu v souvislosti s věkovými obdobími, kterými děti
procházejí. Tato část je logickým vstupem do tématu, ale oceňuji, že byla pojednána ve
stručnosti, jelikož se jedná o téma již mnohokrát zpracované. Poté se již jednotlivé kapitoly
věnují významným aktérům v rozvoji dětského čtenářství - rodině, škole a v neposlední řadě
veřejné knihovně. Praktickou část diplomové práce lze rozdělit na dvě části: první je
věnována práci s nejmenšími dětmi, které přicházejí do knihovny s rodiči, anebo v rámci
besed pro mateřské školy. Část je doplněna ilustračními fotografiemi a podrobnými popisy
jednotlivých akcí a besed. Druhá část je věnována velmi zdařilému průzkumu zaměřenému na
spolupráci zmíněné pobočky MKP s okolními základními školami.
Výše zmíněný průzkum považuji za stěžejní část diplomové práce a její největší přínos.
Diplomantka v rámci něj postupovala velmi samostatně a k realizaci průzkumu i vyhodnocení
získaných výsledků prokázala vysokou míru systematičnosti a vhledu do problematiky, stejně
jako své organizační schopnosti. Domnívám se, že výsledky průzkumu by v upravené podobě
mohly být i publikovány.
Informační zdroje jsou voleny adekvátně k povaze tématu. 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. Text je zejména v druhé, praktické části velmi
vhodně doplněn o obrázky a grafy.
Z pohledu vedoucí diplomové práce spolupráci s kol. Stejskalovou 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.
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
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