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Shrnutí: 

Diplomant se ve své práci zaměřuje na možná trochu opomíjenou skupinu studentů, která se 
vysokoškolsky vzdělává jinou než distanční formou a která by možná právě proto měla být 
více vzdělávána v informační gramotnosti. 

Teoretická část práce nepřináší žádné nové poznatky. Diplomant zde sice pečlivě, ale bez 
vlastního přínosu, shrnul a popsal známější modely a standardy informační gramotnosti. 
Kapitola 2 tak působí dojmem, že student dostal za úkol vypracovat stručný souhrn těchto 
modelů, aniž by je jakkoliv okomentoval, porovnal, vyvodil z nich závěry, hodnocení či se nad 
nimi kriticky zamyslel. Domnívám se, že aspirant na magisterský titul by měl být již schopen 
zpracovat text vyšší úrovně, než je pouhý kompilát.  

Kapitola 3 má za cíl popsat trendy a projekty informačního vzdělávání v českém prostředí. 
Diplomant se zde opírá spíše o minulost, jeho výčet projektů končí Pražskou deklarací, která 
je již 15 let stará. Proč se diplomant nevěnoval i novějším projektům informační gramotnosti, 
jako byly třeba projekty NAKLIV, CEINVE atd.? V práci zmiňuje též portál Infogram, který již 



nefunguje. Stejně tak si autor vůbec nedohledal nové informace, týkající se výzkumů, uvádí 
například výzkumy staré 10 a více let a přitom vůbec nezmínil výzkum informační 
gramotnosti vysokoškolských studentů, který realizovala AKVŠ v roce 2015-2016. I 
v charakteristice systému vysokých škol a zvláště forem studia jsou opět uváděny zdroje 
deset a více let starší, které nemusí již být aktuální. 

V kapitole 4.4 Technologie spojené s distančním vzděláváním je bez jakéhokoliv dalšího 
komentáře odstavec věnovaný Blended learningu, aniž by byl zmíněný e-learning, m-learning 
a obecně koncept celoživotního učení, který by zde také mohl být popsán. Kapitola 5.4 zase 
charakterizuje distančního knihovníka, pouze v odrážkách popisuje jeho kompetence, aniž by 
zde bylo uvedeno, zdali vůbec v České republice nějaký takový knihovník působí, jestli je 
možné dostát všem charakteristikám v praxi atd. 

V praktické části se diplomant rozhodl provést výzkum mezi vysokoškolskými knihovnami. 
Stanovil si výzkumné otázky i podotázky, nicméně ani jednu z jeho hypotéz nelze nazvat 
hypotézou, jelikož hypotéza vyjadřuje vztah alespoň dvou proměnných, které zde ovšem 
nenajdeme, jedná se pouze o předpoklady. Celý výzkum měl být dle mého názoru 
realizovaný formou analýzy, kdy by autor porovnával aktivity jednotlivých VŠ. Mluvit o 
kvantitativním výzkumu na základě 13 vyplněných dotazníků je dost nadnesené.  

Teoretická část práce na mně bohužel působí dojmem, že byla sepsána již před několika lety 
a student se teprve nyní rozhodl zrealizovat výzkum, aniž by původní část aktualizoval a 
navázal na praktickou část. V praktické části lze spatřovat přínos v tom, že se autorovi 
podařilo shromáždit zajímavá data, která popisují aktuální stav a na základě kterých 
zpracoval katalog aktivit, ze kterého se dá vycházet při navazujících výzkumech. 

 

V Praze dne 1. září 2018     PhDr. Iva Zadražilová 


