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Cíl práce:
Cílem diplomové práce je provést analýzu služeb veřejných knihoven zrakově postiženým 
občanům. Práce se pokusí zjistit, jaké služby pro nevidomé a slabozraké veřejné knihovny v 
České republice nabízejí a jaká je situace v zahraničí (převzato ze SIS).

Hodnocení práce:
Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. Studentce se podařilo v teoretické části velmi 
přehledně popsat současnou situaci v oblasti specializovaných služeb pro čtenáře se zrakovým 
postižením a porovnat dle literatury též situaci v zahraničí. V výzkumné části se pak 
soustředila na kvalitativní výzkum formou rozhovorů se zástupkyněmi vybraných knihoven 
v ČR. Obsahově ani formálně práce nevykazuje výrazné chyby.
Z hlediska stylistického bych pouze upozornila na nešikovné vyjadřování v přepsaných 
rozhovorech, kde se o knihovnicích, jejichž jména známe a vždy se jedná o ženy, hovoří jako 
o respondentech v mužském rodě. To působí místy až komicky.

Metodologie práce:
Z metodologického hlediska je práce zpracována výborně, volba řízených rozhovorů ve 
výzkumné části je pro dané téma vhodná.

Volba informačních zdrojů:
Informační zdroje jsou voleny adekvátně tématu. Pochybení v citování lze zaznamenat u 
zákonů. Citace dle ISO 690 se nepoužívají pro citování zákonů a korporativní záhlaví se vždy 
rozepisuje (nepatří – IFLA).

Stylistická úroveň práce:
Práce je čtivá, bez gramatických chyb. Stylistické pochybení v přepsaných rozhovorech – viz 
výše.

Formální úprava práce:
Formálně je práce velmi hezky upravena.

Výsledné hodnocení:
Práci hodnotím jako výbornou.

Otázky k obhajobě:
Vysvětlete prosím terminologický rozdíl mezi zvukovou knihou a audioknihou.

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

bez výhrad 40 bodů (ze 40)



přínos a novost práce bez výhrad 20 bodů (z 20)

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů

viz výše 17 bodů (z 20)

slohové zpracování viz výše 10 bodů (z 15)

gramatika textu bez výhrad 5 bodů (z 5)

CELKEM 92 bodů

V Praze, 4.9. 2015

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.


