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Průběh obhajoby: V úvodu student seznámil komisy s cílem práce, která se týkala

informačního vzdělávání distančních a kombinovaných studentů na
českých veřejných VŠ školách. Prezentace obsahovala nedostatky a
neúplné slidy. Dále představil teoretickou část práce, ve které
charakterizoval VŠ vzdělání s ohledem na specifika kombinovaných
studentů a vývoj problematiky informačního vzdělávání. Praktické části
student provedl elektronické dotazníkové šetření a obsahovou analýzu
dokumentů týkající se informačního vzdělávání. Shrnul nejdůležitější
výsledky výzkumu – většina knihoven neposkytuje systematické
vzdělávání v oblasti informací, chybí i specializovaný odborník na tuto
oblast. Dále student shrnul přínosy práce s cílem podnítit diskusi o tématu
a navrhl změny v přístupu k tématu. 
Vedoucí práce shrnul obsah teoretické části práce, kterou považuje za
teoretické východisko, které propojuje informační a pedagogickou oblast.
Dále shrnuje obsah praktické části práce. Přínos vidí se shromáždění dat k
této úzce definované cílové skupině a považuje práci jako dobrý popis
nedostatků v této oblasti. Práce je logicky strukturovaná, má dobrou
úroveň. Dává práci 83 bodů na hranici hodnocení výborně.
Oponent určité pasáže považuje za v teoretické části práce příliš popisné,
chybí mu v práci vlastní kritické myšlení a nepřináší nové poznatky.
Některé zdroje považuje za zastaralé. Chybí mu kontext celoživotního
vzdělávání. Oponent se kriticky vyjadřuje k vytyčeným hypotézám a
velikosti výzkumného vzorku. Oceňuje katalog aktivit k tématu. Uděluje
studentovi 67 bodů, hodnocení velmi dobře.    
Student vyjadřuje nesouhlas s tvrzením oponenta, který v posudku tvrdil,
že teoretická část práce je nepřínosná - student postrádá aktuální práce v
českém jazyce, argumentuje zahraničními zdroji. Upřesňuje velikost
vzorku: 24 škol oslovených škol, návratnost přes 50 procent. Student je
vyzván k porovnání vlastní zkušenosti s kombinovaným studiem a
tématem informační gramotnosti a diskuse se stočila k neformálním
skupinám a zdrojům, protože formální informace poněkud selhávají
(zapojení knihovníka do skupiny studentů na Facebooku). Dále se



diskutuje o otázce rozdílu mezi distančním a kombinovaným studiem, v
práci byla problematika sloučena, ačkoli si student uvědomuje rozdíl mezi
oběma typy studia. 
Student obhájil práci s hodnocením velmi dobře. 

Výsledek obhajoby: Velmi dobře
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doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
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