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Autorka se v předložené diplomové práci zaměřila na problematiku přístupu k informacím 

ze strany handicapovaných občanů - a to jak na její obecné aspekty, tak na specifika situace 

na českých vysokých školách. Součástí práce jsou i výsledky dotazníkového šetření, které 

autorka provedla v průběhu června 2006. 

Struktura práce je přehledná, uspořádání a pojmenování kapitol vhodně ilustruje členění 

tématu. Velmi oceňuji logickou posloupnost jednotlivých částí práce - od obecného ke 

konkrétnímu, od celkového kontextu dané problematiky k situaci na jednotlivých vysokých 

školách v České republice. 

Po obsahové stránce nemám k práci výhrady. Obsah jednotlivých kapitol a hloubka, do 

které se autorka tématem zabývá jasně svědčí o důkladné informační přípravě, která napsání 

diplomové práce předcházela. Celý text je odrazem výborné práce s použitými informačními 

zdroji - pozitivně hodnotím výběr zdrojů a jejich pečlivé citování. 

Samotné čtení předložené práce pro mne bylo velmi obohacujícím zážitkem - přinesla mi 

zajímavý vhled do celé problematiky, obeznámila mě s klíčovými mezinárodními i českými 

dokumenty z oblasti přístupu k informacím ze strany handicapovaných občanů a uvedla mě 

hlouběji do problematiky vzdělávání občanů s různými druhy postižení. Jakožto praktikující 

vysokoškolský knihovník jsem v práci našla velký zdroj inspirace pro svou práci. Za velmi 

povedenou považuji praktickou část práce, tj. zpracování dotazníku a vyhodnocení výsledků 

dotazníkového šetření o situaci v této oblasti na některých vysokých školách v ČR. 

Stylisticky je práce na vysoké úrovni, myšlenky jsou formulovány jasně a srozumitelně. 

Neobjevila jsem v podstatě žádné gramatické chyby. 

Autor beze zbytku splnila zadání diplomové práce a ukázala, že je schopna nejen kvalitně 

pracovat s odbornou literaturou, ale zároveň kriticky hodnotit získané informace a vnést do 

tématu vlastní nápady. Způsob, jakým se autorka práce vypořádala s dotazníkovým šetřením 

považuji za velmi elegantní. 
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Jsem pevně přesvědčena, že se jedná o důležitý příspěvek ke zmapování této problematiky 

pro potřeby práce některých českých profesních organizací (zejm. AKVŠ)i jednotlivých 

vysokoškolských knihoven. Domnívám se, že by bylo velmi žádoucí, aby byla podstatná část 

práce publikována. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

V Praze, dne 12.9.2006 

PhDr. Hana Landová 


