
Posudek vedoucího diplomové práce 

Název: Akviziční strategie cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách 

Autor: Bc. Klára Jampílková 

Vedoucí práce: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení: výborně (87 bodů) 

Metodologie a věcné zpracování tématu 

Hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky práce, splnění zadaného úkolu, využití výzkumných metod 

apod. 

Práce přináší mnoho nových poznatků ohledně akvizice cizojazyčné beletrie v knihovnách 

velkých měst, Praze a Berlíně. Studentka provedla terminologický průzkum pojetí termínu 

akvizice a budování fondů. Následně obecně zkoumala možnosti teoretického zázemí nákupu 

knih v jazycích menšin. Šetření v knihovnách bylo provedeno na základě studia dostupných 

materiálů a přímých polostrukturovaných rozhovorů. Následující komparace je provedena na 

základě kódováných výstupů kvalitativního šetření. Z uvedené komparace vyplývají 

závěrečná doporučení, určená více pražské knihovně. Práce obsahuje i další informace o 

organizaci německého knihovnictví, které je založené a centralizaci „technical services“, 

funguje na zemském principu a je kolébkou konceptu „komunitní knihovny“.  

Počet bodů 35 ze 40 

Přínos a novost práce 

hodnotí se přínos a novost práce pro informační vědu v ČR 

Práce je bezesporu přínosem pro obor, zejména v komparativním pojetí popisu německého 

knihovnictví. Poznatky ohledně systému doplňování literatury menšin opět potvrzují, že Berlín je 

městem multikulturním, které se ve svých administrativních strukturách včetně veřejných služeb snaží 

vytvořit prostředí otevřené komunikace i příležitostí.  

 

Počet bodů 20 z 20 bodů 

 

Citování, korektnost citování, využití inf. zdrojů 

 

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v textu, korektnost citování; hodnotí se využití 

cizojazyčných pramenů; ( v případě plagiátů je student vyřazen ze studia bez další obhajoby) 

Práce je zpracována na základě 61 pramenů, z nichž cca třetina je cizojazyčná. Polostrukturované 

rozhovory v Berlín probíhaly v němčině a angličtině a byly překládány studentkou. Citace  jsou 

zpracovány na odpovídající úrovni standardizace.  

 

Počet bodů 18 z 20 bodů 



Slohové zpracování 

 

hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný styl vyjadřování, rozsah práce 

Práce je zpracována odborným stylem, je čtivá, má logickou strukturu. V některých pasážích se 

studentka dopouští určité „strojenosti: vyjadřování nebo hovorového stylu, zejména s emocionálním 

zabarvením. Nicméně tento nedostatek lze dalším tréninkem odstranit a navíc obsahový přínos práce 

není významně tímto aspektem dotčen.  

 

Počet bodů 10 z 15 bodů 

 

Gramatika textu 

 

hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, čárky ve větách apod. 

Počet překlepů a drobných gramatických chyb nepřekračuje přijatelnou mez, je patrné, že byla 

provedena jazyková korektura.  

 

Počet bodů 4 z 5 bodů 

 


