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Předložená bakalářská práce je věnována tématu biblioterapie a možnosti zapojení knihovníků do 

biblioterapeutické praxe. Jedná se o problematiku velmi komplexní, na hranici několika oborů – a já 

velmi pozitivně hodnotím zájem studentky právě o podíl knihovníků na tvorbě mezioborových 

biblioterapeutických týmů. Za důležitou součást práce považuji i kapitolu věnovanou možnostem studia 

biblioterapie v České republice i v zahraničí.  

 

Jednotlivé aspekty bakalářské práce hodnotím následujícím způsobem:  

 

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Odevzdaná práce je po stránce věcné a 

metodologické na velmi vysoké úrovni. 

Studentka v teoretické části vymezuje termín 

biblioterapie, zasazuje jej do kontextu dalších 

psychoterapeutických metod a relativně 

detailně (v rámci možností daných rozsahem 

bakalářské práce) popisuje celý 

biblioterapeutický proces. Zabývá se také 

zahraničními i domácími projekty a 

spolky/organizacemi, které se problematice 

biblioterapie věnují. Samostatnou podkapitolu 

tvoří možnosti studia biblioterapie. Zde bych si 

jen dovolila nesouhlasit s tvrzením, že by na 

Univerzitě Karlově nebylo možné se na 

biblioterapeutickou praxi připravit.  

Kolegyně Nováková prokázala schopnost 

využít kombinaci výzkumných metod. V rámci 

případové studie Knihovny Kroměřížska byla 

využita zejména metoda polostrukturovaného 

rozhovoru a pozorování.  

Zadání práce bylo jednoznačně splněno.  

0-40 bodů 37 

přínos a novost práce Domnívám se, že se jedná o práci velmi 

komplexně pojatou, která pojednává téma 

biblioterapie z mnoha různých úhlů pohledu, 

čímž podtrhuje jeho mezioborový charakter.  

0-20 bodů 18 
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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 bakalářská 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 21. 1. 2018 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr informačních pramenů je velmi 

dobrý. Zastoupení zahraničních publikací 

a dokumentů je reprezentativní a 

dostačující. Prameny jsou ve většině 

případů citovány korektně. Objevila jsem 

několik nedostatků týkajících se zejména 

některých citací zahraničních pramenů a 

uvádění vybraných údajů v českém jazyce.  

0-20 bodů 14 

slohové zpracování Práce má logickou strukturu. Text práce je 

přehledný a odborný styl je na velmi dobré 

úrovni.  

0-15 bodů 12 

gramatika textu Text neobsahuje žádné závažné gramatické 

chyby ani překlepy.  

0-5 bodů 5 

CELKEM   max. 100 

bodů 

86 


