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Diplomová práce předložená k obhajobě je věnována jednomu z témat veřejného knihovnictví – otázce 

ediční a nakladatelské činnosti knihoven. Téma je velmi dobře zpracováno a úroveň diplomové práce 

svědčí o vysoké odborné erudici diplomantky.  

 

Vedení práce po obsahové i formální stránce zajišťovala PhDr. Radka Římanová, za což jí tímto velmi 

děkuji. V níže uvedeném posouzení diplomové práce se z velké části odvolávám i k jejímu posudku 

konzultanta DP a ztotožňuji se s jeho závěry.  

 

Jednotlivé aspekty diplomové práce z výše uvedené pozice hodnotím následujícím způsobem:  

 

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

V práci bylo využito metody 

komparace teoretických textů z 

různých zdrojů (např. porovnání 

českého a polského knihovnického 

zákona) a získání informací ze 

strukturovaných rozhovorů. Za 

velmi zajímavý považuji fakt, že v 

částech práce věnované polským 

knihovnám pracovala autorka s 

texty v polském jazyce (včetně 

rozhovorů s knihovníky). 

V diplomové práci je velmi detailně 

a celistvě popsána aktuální 

vydavatelská praxe knihoven (s 

důrazem na elektronické 

publikování). Informace získané 

z odborných publikací jsou v rámci 

diplomové práce doplněné o 

přepisy strukturovaných rozhovorů 

s knihovníky. 

 

0-40 bodů 32 

přínos a novost práce Hlavní přínos práce vidím zejména 

v podrobném popisu situace 

0-20 bodů 13 



Zpracovala: PhDr. Hana Landová, Ph.D. 

 

 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce splňuje požadavky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Doporučuji hodnotit stupněm 

„velmi dobře“.  

 

 

                                                                                                                     ………………………. 

PhDr. Hana Landová, Ph.D.  

 

V Praze dne 15. 5. 2015  

polských knihoven. Jazyková 

vybavenost diplomantky umožnila 

poměrně unikátní zachycení 

aktuální situace v polských 

knihovnách. Práce přináší dosud 

komplexně nepublikované 

informace z oblasti knihovnických 

služeb.  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr pramenů je zcela 

odpovídající tématu diplomové 

práce – zahrnuty jsou jak české, tak 

zahraniční (v polštině a angličtině 

psané) informační zdroje. Použité 

prameny jsou korektně citovány.  

0-20 bodů 20 

slohové zpracování V tomto bodě se zcela ztotožňuji 

s názorem konzultantky: „Text je 

čtivý, místy příliš úsporný, 

heslovitý. Autorka správně užívá 

odborné terminologie 

(terminologický úvod práce). 

Rozsahem se jedná o práci kratší, 

chybí zcela obrázkový aparát, který 

by však měl v případě této práce 

pouze ilustrační hodnotu.“ 

0-15 bodů 10 

gramatika textu Kvalita textu není narušena 

negativními gramatickými či 

stylistickými jevy.  

0-5 bodů 5 

       

CELKEM   max. 100 

bodů 

80 


