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Diplomová práce Romany Friessové je detailní sondou do aktivit v oblasti práce se začínajícími čtenáři 

na pobočkách Městské knihovny v Praze – Smíchov a Barrandov. Autorka do práce promítla své 

mnohaleté zkušenosti z práce s dětskými čtenáři a ze spolupráce s mateřskými a základními školami ve 

spádové oblasti zmíněných knihoven. Výsledkem je relativně rozsáhlý text, sestávající z teoretické i 

praktické části: první je věnována začínajícím čtenářům a rozvoji čtenářství obecně, včetně detailních 

informací o vybraných projektech, které se této problematice věnují. Druhá část se již konkrétně věnuje 

vybraným dvěma pobočkám MKP, zázemí, které tyto pobočky mají k dispozici pro zajišťování 

komunitních a vzdělávacích služeb pro začínající čtenáře. V neposlední řadě praktická část diplomové 

práce obsahuje i vyhodnocení kvalitativní sondy mezi učiteli, vychovateli a rodiči, kteří se žáky akce 

obou knihoven navštěvují. V závěru jsou uvedena doporučení, resp. inspirace pro kvalitní vedení akcí 

pro začínající čtenáře.  

 

Jednotlivé aspekty diplomové práce hodnotím následujícím způsobem:  

 

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Práce obsahuje mnoho cenných 

praktických informací, které 

vycházejí ze zkušeností autorky a 

dotvářejí ucelený obrázek zejm. 

obou poboček MKP. Tímto se práce 

dostává až k případové studii. 

Některé informace uvedené 

v úvodní teoretické části práce jsou 

možná až příliš detailně pojaté – 

zejména z toho důvodu, že již byly 

mnohokrát napsané. Pokud jde o 

kvalitativní průzkum: ocenila bych 

možná ještě trochu přehlednější 

zpracování výsledků. Závěrečná 

část věnovaná metodickým 

doporučením by měla 

pravděpodobně být pojatá ještě 

obecněji.  

Z pozice vedoucí práce mohu 

pozitivně hodnotit i celkový přístup 

0-40 bodů 28 
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diplomantky a její schopnost 

samostatně a konstruktivně řešit 

jednotlivé úkoly související 

s psaním diplomové práce. 

 

přínos a novost práce Téma práce není nové, ale jedná se 

pravděpodobně zatím o nejpodrobnější 

analýzu vzdělávacích akcí těchto 

vybraných poboček MKP. Práce 

obsahuje velké množství praktických 

informací a inspirace, což z ní činí 

zajímavý pramen pro všechny 

knihovny, které uvažují o rozvoji právě 

této oblasti služeb. Části věnované 

komunikaci se školami, učiteli a 

propagaci jednotlivých akcí, jsou 

cenným příkladem dobré praxe.  

0-20 bodů 17 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr pramenů je odpovídající 

tématu diplomové práce – 

zahraniční prameny zahrnuty 

nebyly (pouze v překladové podobě 

– např. Směrnice IFLA). Vzhledem 

k tématu je toto pravděpodobně 

omluvitelné. Prameny jsou citovány 

korektně.  

0-20 bodů 13 

slohové zpracování Text práce je relativně přehledný. 

Nejedná se o vytříbený odborný 

styl, ale text je logicky uspořádán a 

působí čtivě.  Text je obohacen o 

ilustrační fotografie z archivu 

autorky i o další ilustrační 

materiály. Rušivě, z mého pohledu, 

působí záhlaví jednotlivých stránek 

(jméno autorky + název DP), které 

je vyvedeno příliš velkým písmem.  

0-15 bodů 8 

gramatika textu Práce by zasloužila pečlivější 

závěrečnou jazykovou korekturu. 

Bohužel jsem objevila i několik 

hrubých gramatických chyb (např. 

shoda podmětu s přísudkem, s. 92).   

0-5 bodů 2 
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Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

  
  

 

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 3. 9. 2016 

       

CELKEM   max. 100 

bodů 
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