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S posilující se komunitní rolí (nejen) veřejných knihoven roste i nutnost detailní znalosti jednotlivých 

cílových skupin, jejich potřeb a specifických požadavků, které by měla knihovna respektovat. Příprava 

služeb na míru jednotlivým cílovým skupinám se již dávno stala každodenní součástí práce většiny 

knihovníků. Přesto – anebo možná právě proto - se ale objevují stále nové služby, nové formy a formáty 

akcí, které knihovny pořádají. A stále častěji dochází k propojování s oblastí vzdělávání – a to nejen 

v práci s dětmi, ale i se staršími ročníky, včetně seniorů. Otázky vzdělávání seniorů, motivace knihoven 

k pořádání tohoto typu vzdělávacích akcí a způsoby, které se osvědčily, jsou hlavním tématem 

diplomové práce Ivy Stlukové. Práce velmi  precizně zpracované, se silnou praktickou částí věnovanou 

analýze vzdělávacích akcí pro seniory v téměř 40 knihovnách. 

 

Jednotlivé aspekty diplomové práce hodnotím následujícím způsobem:  

 

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Práce je ve své teoretické i 

praktické části velmi dobře 

zpracována. Vůči použité 

metodologii nemám žádné výhrady. 

Výsledky praktické části – jak 

analýzy projektů, tak dotazování 

mezi účastníky – jsou kvalitně a 

názorně zpracovány.  

0-40 bodů 35 

přínos a novost práce Hlavním přínosem této diplomové 

práce je rozsáhlý přehled dobré i méně 

úspěšné praxe v oblasti vzdělávání 

seniorů: osvědčené postupy, způsoby 

financování, obsahová náplň kurzů, a 

to vše doplněno o zpětnou vazbu ze 

strany účastníků. Jedná se o velmi 

důležitý příspěvek k tématu, které 

nabývá na významu spolu s rostoucí 

skupinou seniorů. Ti jsou sice tradičně 

velkými a věrnými příznivci veřejných 

knihoven, ale i jejich potřeby a 

požadavky se časem proměňují a na to 

musí reagovat i organizátoři 

0-20 bodů 15 
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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 

vzdělávacích akcí, které jsou seniorům 

určeny.  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr pramenů je 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 

88 


