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Úvod:  

Předložená bakalářské práce se tematicky věnuje důležitým otázkám souvisejícím s obrazem 
knihovnické profese v očích široké veřejnosti. Zde tedy konkrétně u budoucích maturantů – a tedy                   
i potenciálních adeptů na vysokoškolské studium (např. právě jednoho ze studijních programů 
zaměřených na knihovnictví a informační studia, ale ne nezbytně jen jich). Provedený dotazníkový 
průzkum je sice drobnou, ale přesto zajímavou sondou. Sondou, která indikuje témata, která je potřeba 
řešit, pokud bychom si přáli třeba částečně změnit pohled na povolání knihovníka, jeho obsah, resp. 
jeho různé variace a tím pádem i na studijní programy knihovníky připravující. Právě systematické 
budování „značky knihovna“ v očích široké veřejnosti tak, aby odpovídalo rozmanitým rolím, které 
knihovny v současnosti plní (nebo by přinejmenším plnit měly), je dle mého názoru klíčovou 
podmínkou úspěchu. Klíčovou podmínkou toho, aby i studijní programy připravující odborníky 
s kompetencemi relevantními pro potřeby knihoven 21. století přitahovaly rozmanité zájemce. Tak i 
naše knihovny budou pestré. Bakalářská práce Lucie Dorážkové je velmi dobrým příspěvkem do 
nezbytných diskusí.  

Otázka k obhajobě: Chtěla bych kolegyni Dorážkovou požádat o krátký komentář týkající se možností, 
jak představit práci knihovníků jako zajímavou a „cool“ i pro mladé lidi, kteří by se časem mohli                         
o knihovnické pozice ucházet. Jde mi opravdu jen o několik nápadů.  

Jednotlivé aspekty hodnocení diplomové práce jsou uvedeny v tabulce níže.  

 
 

   

 
Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné 

hodnocení 
Hodnocení 

  

metodologie a 
věcné zpracování 
tématu 

Oceňuji celkovou strukturu práce: autorka nás 
nejprve stručně provádí vývojem knihovnické 
profese, včetně proměn požadavků na kvalifikaci, 
které byly logicky velmi zásadní. Odtud se 
přesouváme k možnostem knihovnického 
vzdělávání, které je ale zmíněno opravdu velmi 
stručně – což není výtka, pouze konstatování. 
Nechybí ani zahraniční pohled, i když práci se 
zahraniční literaturou považuji za slabší aspekt 
této bakalářské práce. V některých částech práce 
jsou zahraniční zdroje zmiňovány, aniž by byla 
zřejmá logika jejich výběru a působí nahodile.  

Výzkumnou část práce hodnotím kladně – 
zejména spolupráci se střední školou a získání 
relativně velkého množství odpovědí na dotazníky. 

0-40 bodů 28 
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I vyhodnocení výsledků je zpracováno na velmi 
dobré úrovni.  

  

přínos a novost 
práce 

Práci považuji za důležitý podnět k diskusi o 
obrazu knihovnického povolání: výběr cílové 
skupiny výzkumu – středoškoláky – považuji za 
velmi dobrý nápad. V kombinaci s dalšími výzkumy 
jde o důležitý příspěvek k průběžnému mapování 
situace a případných změn, ke kterým dochází 
v průběhu let.   

0-20 bodů 13 

  

citování, 
korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

Práce s informačními zdroji je odpovídající, 
citování korektní. Poněkud nesystematický přístup 
k práci ze zahraničními zdroji jsem již zmiňovala 
výše.    

0-20 bodů  16 

  
slohové zpracování Práce je na velmi dobré stylistické úrovni a je 

čtivá. V naprosté většině textu se autorce podařilo 
udržet odborný styl.    

0-15 bodů  10 

  
gramatika textu Gramatická úroveň textu je na slušné úrovni, msty 

narušena chybnou interpunkcí.   
0-5 bodů  3 

  
 

     

  
CELKEM 

 
max. 100 
bodů 

 70 

         

 
Závěr:   
Předložená práce splňuje všechny požadavky na tento typ práce kladené Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy. Díky tomu ji mohu doporučit k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm VELMI 
DOBŘE.  
 
V Praze dne 6. 6. 2021 

PhDr. Hana Landová, Ph.D. 
 

  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)   

 


