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Biblioterapie je z pohledu veřejného knihovnictví velmi zajímavou oblastí – do určité míry však
obestřenou tajemstvím a oprávněným respektem. Nejedná se o oblasti výhradně knihovnickou, ale o
oblast vybízející k mezioborové spolupráci i mezioborovému studiu. Kol. Šlamberová předložením své
diplomové práce vnáší další důležitý střípek do mozaiky zmapování postojů a přístupů českých
veřejných knihoven k této problematice. Diplomantka předkládá práci velmi kvalitně zpracovanou
s velkým vlastním přínosem. Jakožto vedoucí diplomové práce mohu velmi pozitivně hodnotit přístup
diplomantky, její komunikaci, pečlivou přípravu před konzultacemi, které probíhaly jak osobně, tak i
formou elektronickou.
Jednotlivé aspekty diplomové práce hodnotím následujícím způsobem:

Možné
hodnocení

Aspekt diplomové
práce

Zdůvodnění

Zvolené
hodnocení

metodologie a věcné
zpracování tématu

Autorka jednoznačně splnila
zadaný diplomový úkol. Po
obsahové stránce je diplomová
práce velmi kvalitně zpracována,
struktura práce je logická a
vyvážená, nebyly opomenuty žádné
významné aspekty řešeného tématu.
Zařazený průzkum byl metodicky
dobře připravený, výsledky jsou
kvalitně zpracované. Pozitivně
celou práci ovlivnilo a o velkém
zájmu autorky o dané téma svědčí i
zařazení rozhovoru.

0-40 bodů

40

přínos a novost práce Jedná se o sice o téma, které není
zcela nové, ale diplomantka k němu
přistoupila z jiného úhlu, na
základě prostudovaných materiálů
a prostřednictvím provedeného
výzkumu. Jeho výsledky jsou také
důležitou částí vlastního přínosu
celé diplomové práce. Velmi
pozitivně hodnotím i formulaci

0-20 bodů

18
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doporučení, resp. návrhu
implementace biblioterapeutického
oddělení do veřejné knihovny.
citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

Výběr pramenů je zcela
0-20 bodů
odpovídající tématu diplomové
práce – obsahuje české i zahraniční
informační zdroje. Použité prameny
jsou korektně citovány.

20

slohové zpracování

Text předložené DP je velmi dobře
zpracovaný, stylisticky na
odpovídající úrovni a čtivý.

13

gramatika textu

Kvalita textu není narušena
0-5 bodů
negativními gramatickými či
stylistickými jevy. Odhalila jsem jen
několik drobných překlepů.

4

max. 100
bodů

95

CELKEM

0-15 bodů

Závěr: 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“.
Dotaz k obhajobě:
Prosím diplomantku, aby se stručně zamyslela nad faktory, které by mohly narušit úspěšnou
implementaci biblioterapeutického oddělení do veřejné knihovny.
……………………….
PhDr. Hana Landová, Ph.D.
V Praze dne 20. 1. 2014

