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Diplomová práce Terezy Hrychové je příkladem velmi precizního zpracování důležitého tématu, které 

přesahuje hranice veřejných knihoven a týká se i dalších typů informačních institucí, které se mohou 

setkat s uživateli se specifickými potřebami, včetně uživatelů zrakově postižených.  

 

Jednotlivé aspekty diplomové práce hodnotím následujícím způsobem:  

 

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Po stránce metodologické nemám 

vůči práci žádné výhrady. Metoda 

řízených rozhovorů byla zvolena 

vhodně a diplomantka prokázala 

schopnost rozhovor kvalitně 

připravit, vést a následně zpracovat 

výsledky.  

Z pozice vedoucí práce mohu 

pozitivně hodnotit i celkový přístup 

diplomantky a její schopnost 

samostatně a konstruktivně řešit 

jednotlivé úkoly související 

s psaním diplomové práce. 

 

0-40 bodů 38 

přínos a novost práce Téma služeb knihoven změřených na 

zrakově postižené uživatele není zcela 

nové, přesto ale diplomantka dokázala 

přinést mnoho nových informací – ať 

už vyplývajících z analýzy odborné 

literatury nebo v podobě výsledků 

řízených rozhovorů. Jedná se 

bezpochyby o další důležitý příspěvek 

do diskuse o roli veřejných knihoven 

jako prostoru bez bariér ve všech 

smyslech tohoto slova.  

0-20 bodů 17 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr pramenů je odpovídající 

tématu diplomové práce – zahrnuty 

jsou jak české, tak zahraniční 

0-20 bodů 20 
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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“.  

                                                                                                                     ………………………. 

PhDr. Hana Landová, Ph.D.  

V Praze dne 6. 9. 2015 

informační zdroje. Použité prameny 

jsou korektně citovány.  

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 

93 


