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diplomantku  s průběhem obhajoby. Diplomantka představuje jednotlivé
části své práce věnované analýze a srovnávání knihovnických spolků a
organizací ve Velké Británii a ČR. Diplomantka představuje koncepci své
práce a zdůvodňuje motivaci pro volbu daného tématu. V úvodních
kapitolách diplomantka představuje činnost jednotlivých spolků a
knihovnických aktivit v posledních letech ve Velké Británii. Diplomantka
shrnuje obecné záměry práce a  porovnává knihovnické spolky a
organizace ve Velké Británii a v ČR. Dále diplomantka hovoří o zaměření
aktivit těchto spolků a různé akce pro občany a navrhuje zavedení nástrojů
moderních technologií také v ČR.  Diplomantka představuje několik
návrhů na zlepšení v koncepci rozvoje ČR a knihovnických spolků.
Diplomantka popisuje rozvoj webu 2.0 a jeho rozšíření do koncepce sítě v
ČR a VB. Dále navazuje oponentka práce, dr. Radka Římanová, která
představuje svůj posudek. Zdůrazňuje náročnost kompletace dostupných
materiálů a chválí aktuálnost problematiky zpracované týkající se části
práce, která se soustředí na Velkou Británii. Spornou část práce pro
oponentku představuje zpracování problematiky z hlediska autorky v ČR.
Oponentka diplomantce vytýká disproporce mezi zpracováním
problematiky ve VB a ČR. Diplomantka porovnává jednotlivé aktivity v
rámci ČR a VB. Podle oponentky má práce logickou vazbu a strukturu a je
zpracována srozumitelně. Oponentka zdůrazňuje významné zachycení
problematiky VBv práci a oponentka klade otázku na dovysvětlení těchto
disproporcí mezi ČR  a VB a navrhuje hodnocení velmi dobře. Vedoucí
práce Hana Landová se vyjadřuje k posudku a hodnotí kladně
metodologický přístup a informačních zdrojů a navrhuje hodnocení
známkou výborně. Komise se shoduje na hodnocení známkou výborně.
Výsledek obhajoby: Výborně
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