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Rudolf Sýkora předkládá k obhajobě diplomovou práci zaměřenou na obecné otázky informačního 

vzdělávání studentů kombinovaného studia. Jedná se o téma, které dosud nebyl v rámci českého VŠ 

knihovnictví zdůrazňováno a většinou bylo pojednáváno v rámci témat informačního vzdělávání obecně 

– bez zvláštního důrazu na tuto cílovou skupinu. Cílem práce bylo zejména zmapovat aktuální stav péče, 

kterou VŠ knihovny studentům kombinovaného studia v oblasti vzdělávání věnují – zda zjišťují jejich 

potřeby, připravují speciální vzdělávací aktivity apod. Diplomant se svého úkolu zhostil velmi 

zodpovědně a pečlivě a domnívám se, že úroveň odevzdané práce tomu odpovídá.  

Jednotlivé aspekty diplomové práce hodnotím následujícím způsobem:  

Aspekt diplomové 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Diplomová práce sestává z teoretické a 

praktické části. Teoretická je věnována 

stručnému vymezení problematiky informační 

gramotnosti a představení vybraných modelů a 

standardů IG. Poté následuje charakteristika 

pojetí problematiky informačního vzdělávání 

v českém vysokoškolském prostředí a nakonec 

vymezení oblasti distančního/kombinovaného 

vzdělávání. Tím je položen teoretický základ 

k tématu, které v sobě spojuje aspekty 

knihovnické a pedagogické. Mostem 

k praktické části je kapitola věnovaná 

informačnímu vzdělávání studentů 

kombinovaného/distančního studia v zahraničí 

– již zde jsou naznačeny některé důležité 

aspekty a trendy této relativně velmi specifické 

problematiky. Následuje praktická část, 

tvořená dvěma částmi: zpracováním 

dotazníkového šetření zaměřeného na VŠ 

knihovny a jejich vzdělávací aktivity směrem 

ke kombi studentům a poté analýzou 

dokumentů dostupných na webových stránkách 

jednotlivých knihoven. Shrnutí výsledků a 

hlavních trendů je doplněno skupinou 

doporučení pro další aktivity v této oblasti.  

0-40 bodů 33 

přínos a novost práce Přínos diplomové práce lze spatřit zejména ve 

shromáždění dat ze zapojených VŠ knihoven – 

0-20 bodů 17 
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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 

„výborně“.  

                                                                                                                     ………………………. 

PhDr. Hana Landová, Ph.D.  

V Praze dne 26. 8. 2018 

tato data byla dosud schována v obecněji 

zaměřených výzkumech a nikdy se nepodařilo 

vyčlenit právě ta věnovaná na této úzce 

vymezené cílové skupině a vzdělávacím 

aktivitám knihoven na ni zaměřených. 

Konfrontace situace v ČR se standardy a 

programy existujícími v zahraničí, spolu 

s detailním vymezením rolí a kompetencí 

pozice „distance-education librarian“ ukazuje 

jednoznačně na nedostatečné řešení této 

problematiky u nás a staví nás před novou 

výzvu. Právě DP Rudolfa Sýkory (spolu s prací 

Mgr. Sikorové obhájenou v červnu 2018) bude 

výborným materiálem pro zahájení diskusí a 

posléze – doufejme – i prací na zlepšení této 

situace.  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr informačních pramenů je velmi 

dobrý. Zastoupení zahraničních publikací 

a dokumentů je reprezentativní a 

dostačující. Prameny jsou citovány 

korektně.  

0-20 bodů 18 

slohové zpracování Práce má logickou strukturu. Text práce je 

přehledný a odborný styl je dobré úrovni.  

0-15 bodů 12 

gramatika textu Text obsahuje jen drobné překlepy, které 

zásadně nesnižují úroveň práce. 

0-5 bodů 3 

CELKEM   max. 100 

bodů 

83 


