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Diplomové práce věnované práce s jednotlivými cílovými skupinami uživatelů – a to i za hranicemi 

tradičního působení knihoven v oblasti rozvoje a podpory čtenářství a souvisejících témat – jsou 

důkazem proměny, či znovu definování úlohy veřejné knihovny v komunitě dané obce a v ní žijících 

lidí. Mezi takové patří i diplomová práce Petry Výskalové zaměřená na komunitní služby knihoven 

určené uživatelům střední generace. 

 

Vedení práce po obsahové i formální stránce zajišťovala Mgr. Pavlína Lonská, za což jí tímto velmi 

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

konzultanta DP a zcela se ztotožňuji 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 

Pokud jde o hodnocení tohoto 

aspektu diplomové práce, tak se 

zcela přikláním k posudku 

konzultantky diplomové práce, 

Mgr. Pavlíny Lonské. 

0-40 bodů 20 

přínos a novost práce Za přínosný považuji úvodní 

přehled aktuálních metod/přístupů 

k poskytování knihovnických služeb, 

zasazený do kontextu širších 

problémů, jako jsou komunitní role 

knihoven, otázky celoživotního 

učení aj. 

0-20 bodů 15 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr pramenů je odpovídající. 

Zdroje jsou korektně citovány dle 

normy, až na drobné odchylky 

zmiňované v posudku konzultantky 

práce.  

0-20 bodů 15 

slohové zpracování Práce je psána čtivě. Chybí 

předmluva, která bývá tradiční 

součástí diplomové práce.  

0-15 bodů 8 



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 6. 9. 2015  

gramatika textu Kvalita textu není narušena 

zásadními negativními 

gramatickými či stylistickými jevy.  

0-5 bodů 3 

       

CELKEM   max. 100 

bodů 

61 


