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Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu, přivítal diplomantku a vyzval ji, aby

svou diplomovou práci představila. Diplomantka komisi seznámila s
hlavními body teoretické i praktické části práce. Předmětem DP byla
analýza českého, slovenského a polského knihovního zákona. Nejprve byly
představeny z pohledu teoretického a v praktické části se diplomantka
věnovala jejich analýze a srovnání. Podrobně byla popsána práce s
vybranými informačními zdroji. Diplomantka představila použité metody –
zejména metodu obsahová analýza. V závěru shrnula přínos své diplomové
práce. Poté předseda komise vyzval vedoucí a oponentku práce k
představení posudků. Vedoucí práce ve svém posudku vyzdvihla úsilí,
které diplomantka zpracování tématu věnovala. Vedoucí práce diplomovou
práci navrhuje práci k obhajobě, s hodnocením dobře. 
Oponentka se ve svém posudku pozastavila zejména na myšlenkovou
roztříštěností celé práce a velmi slabou stylistickou úrovní práce, která na
mnoha místech zcela znemožňuje správné pochopení textu. V rámci svého
hodnocení uvedla konkrétní příklady výše uvedené potvrzující. Oponentka
v práci vidí i mnoho věcných i metodologických pochybení. Za závažnou
chybu je možné považovat fakt, že v metodologické části práce nebyly
zmíněny rozhovory, o kterých se diplomantka zmiňuje v závěru práce.
Oponentka předloženou práci hodnotí jako nedostatečnou a nedoporučuje
ji k obhajobě. Poté předseda komise vyzval diplomantku k reakci na oba
posudky. Diplomantka nejprve reagovala na posudek vedoucí práce a
zdůvodnila, proč nenavrhla do doplnění českého knihovního zákona
vybrané aspekty. Poté se diplomantka vyjádřila k posudku oponentky
práce: uvedla, že se domnívá, že se tématu zhostila se ctí, i přesto, že nemá
znalost právnické terminologie. Zdůraznila, že výzkumná část práce je
původní, a že v ní vidí výrazný přínos. Poté předseda komise otevřel
volnou diskusi. Hovořilo se o otázkách překladu polského knihovního
zákona. 
Komise důkladně zvážila oba předložené posudky i průběh obhajoby a
rozhodla se diplomovou práci nedoporučit k obhajobě s výsledkem
„neprospěl“. Diplomantka byla s výsledky obhajoby seznámena. 
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