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Cíl práce: 
Cílem práce je zpracování stručného teoretického úvodu do tématu celoživotního vzdělávání 
pracovníků ve vysokoškolských knihovnách (dále jen VŠ knihovny) a následně návrh řešení této 
problematiky na příkladu Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze. 

Shoda se zadáním bakalářského úkolu: 
Bakalářská práce je vyhotovena zcela ve shodě se zadaným úkolem. 

Struktura práce: 
Práce je členěna logicky. Studentka v úvodních kapitolách sumarizuje možnosti informačně
knihovnického vzdělávání v ČR, dále navazuje teoretickými manažerskými východisky. Dle mého 
názoru klíčovou je kapitola č. 4, kde studentka využila nabitých znalostí k tomu, aby navrhla koncept 
celoživotního vzdělávání pracovníků VŠ knihoven přímo v praxi. 

Volba informačních zdrojů: 
Informační zdroje jsou voleny adekvátně tématu a rozsahu práce. 

Stylistická úroveň práce: 
Stylistická úroveň práce je na dobré úrovni. Práce se hezky čte. 

Formální úprava práce: 
I formálně je práce dobře upravena, studentka využila v textu možností barevných schémat, grafů a 
dalších obrazových pomůcek, což vede k lepšímu porozumění problematice. 

Hodnocení práce: 
Zvolené téma práce je velmi zajímavé a v našem prostředí málo zpracované. 
Navržený koncept celoživotního vzdělávání pracovníků VŠ knihoven hodnotím jako velmi zdařilý. I 
když se české VŠ knihovny v mnohém navzájem velmi liší (velikost knihoven, rozmanitost služeb, 
počet pracovníků apod.), myslím, že navržený koncept lze zevšeobecnit a v mnohém použít i v jiných 
knihovnách. Toho si na této práci velmi cením. 

Otázka k obhajobě: 
Jako oponentku práce mě napadá v této souvislosti následující otázka. V kapitole 4.3.1 studentka 
uvádí návrh zavedení aklimatizační doby pro nastupující zaměstnance v knihovnách. Musíme si 
uvědomit, že často do VŠ knihoven nastupují pracovníci, kteří nemají knihovnické vzdělání a o 
knihovnách toho ví obecně velmi málo. To je bohužel česká realita. Jak by studentka řešila 
aklimatizaci takového pracovníka. Lze si totiž představit, že půldenní školení procesů, o kterých tento 
člověk neví nic, by ho mohlo od práce spíše odradit. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji bez výhrad k obhajobě 

PhDr. Barbora Drobíková 
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