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Cílem diplomové práce Kristýny Mrázové, která byla předložena k obhajobě, bylo zmapovat služby 

vybraných veřejných knihoven zaměřené na děti ve starším školním věku a dospívající. Jedná se o 

věkovou skupinu, která bývá pro knihovníky často hůře uchopitelná a v minulosti zůstávala v jakémsi 

vzduchoprázdnu – mezi dětmi a dospělými. A to jak pokud jde o nabídku literatury, služby i prostory 

knihoven. Situace se ale mění a bylo zajímavé sledovat, jak se k ní byly schopny postavit čtyři vybrané 

veřejné knihovny v Jihočeském kraji.  

 

Jednotlivé aspekty diplomové práce hodnotím následujícím způsobem:  

 

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Diplomová práce je po věcné i 

metodologické stránce zpracována 

velmi kvalitně. Struktura práce je 

logická – obsah se vyvíjí od 

obecného ke konkrétnímu. I když 

některé kapitoly svou obsáhlostí 

(např. co do počtu podkapitol) jsou 

na hranici přehlednosti, domnívám 

se, že se podařilo maximum. 

Stěžejními metodami byly obsahová 

analýza oficiálních dokumentů a 

webových stránek a strukturované 

rozhovory vedené s představiteli 

jednotlivých knihoven. Zvolené 

metody považuji za velmi vhodné a 

oceňuji zajímavé závěry, které byla 

diplomantka schopna ze získaných 

dat a informací vyvodit. Velmi 

dobře se jí podařilo navázat 

kontakt s jednotlivými knihovnami, 

což nebývá vždy pravidlem. 

Z pozice vedoucí práce mohu 

pozitivně hodnotit i celkový přístup 

diplomantky a její schopnost 

samostatně a konstruktivně řešit 

0-40 bodů 35 
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jednotlivé úkoly související 

s psaním diplomové práce. 

 

přínos a novost práce Přínos práce vidím zejména ve 

zpracovaných analýzách přístupu 

jednotlivých knihoven k vybrané 

cílové skupině: např. z pohledu 

prostor, služeb, marketingu, 

technologií. Zajímavá jsou jak 

samotná data z jednotlivých 

knihoven, tak jejich srovnání, a 

v neposlední řadě i obecně 

uvědomění si komplexnosti toho, co 

pro knihovnu znamená opravdu se 

pečlivě věnovat jedné z mnoha 

věkových skupin uživatelů. 

Domnívám se, že toto se kolegyni 

Mrázové velmi dobře povedlo a 

ukázala tím svůj přehled o 

problematice. 

0-20 bodů 17 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr pramenů je zcela 

odpovídající tématu diplomové 

práce – zahrnuty jsou jak české, tak 

zahraniční informační zdroje. 

Použité prameny jsou korektně 

citovány.  

0-20 bodů 20 

slohové zpracování Text předložené DP je velmi dobře 

zpracovaný, stylisticky na dobré 

úrovni, čtivý a splňuje kritéria pro 

tento typ práce.  

0-15 bodů 13 

gramatika textu Kvalita textu není narušena 

negativními gramatickými či 

stylistickými jevy.  

0-5 bodů 5 

       

CELKEM   max. 100 

bodů 

90 
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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 

„výborně“.  
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