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Název práce:  Role knihoven při překonávání digitální exkluze 

dlouhodobě nezaměstnaných 

 

Typ práce:     bakalářská 

Hodnocení práce:    výborně – (velmi dobře) 

Vedoucí práce:    PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

Řešitel práce:     Anna Landrgottová 

Slovní hodnocení práce 

Předložená práce se svým zaměřením orientuje na roli knihoven při překonávání digitální exkluze 

citlivé skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. V současné době roste význam knihoven nejen jako 

zprostředkovatelů informací, ale i jako komunitních center. Dlouhodobě nezaměstnaní však často 

stále zůstávají na okraji zájmu širší knihovnické veřejnosti, a to i v regionech, kde dosahují počty 

dlouhodobě nezaměstnaných nadprůměrných hodnot. Práce je tudíž velice aktuální a společensky 

přínosná.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části studentka 

začleňuje téma do širšího kontextu a definuje si základní pojmový aparát. Kromě toho předkládá 

výsledky literární rešerše, kterou rozděluje na 2 části: a) akademické články a studie úspěšného 

zapojení knihoven v práci s touto cílovou skupinou v zahraničí a b) průzkum dosavadní praxe 

vymezeného segmentu knihoven v České republice. V této části studentka kromě jiného prokazuje 

schopnost práce s odbornými databázemi při rešerši relevantních zdrojů, a to i cizojazyčných.  

V praktické části studentka kontaktovala reprezentanty krajských knihoven ze 3 regionů České 

republiky s nevyšším procentem dlouhodobě nezaměstnaných. Již při zadání práce se vycházelo 

z předpokladu, že právě v těchto krajích bude problém nejpalčivěji pociťován jako akutní a 

knihovny budou s nejvyšší pravděpodobností alespoň částečně zapojeny do procesu integrace 

dlouhodobě nezaměstnaných. V průběhu výzkumu se ukázalo, že tato premisa není zcela 

pravdivá. Přestože množství získaných podkladů bylo v tomto ohledu menší, než se původně 

předpokládalo, význam práce to nijak nesnižuje. Naopak. Zástupci 2 knihoven projevili o 

zpracovávané téma zájem a práce tak získala i z pohledu praktického využití další rozměr. Je 

proto škoda, že závěrečná kapitola zaměřená na návrhy zlepšení je poměrně stručná a nevytěžuje 

zcela možnosti, které byly v předcházejících kapitolách rozpracovány. Na druhou stranu je 

potřeba uznat, že se jedná o práci bakalářskou, která již v současné podobě téměř dvojnásobně 

překonává min. požadavky na rozsah. Zároveň konstatuji, že bakalářská práce splnila zadání 

schválené v SIS FF UK. 

 

Stylistická úroveň textu je na poměrně dobré úrovni, místy však kolísá.   
U obhajoby bych byla ráda, kdyby studentka uvedla strukturované představení svých návrhů na 

zlepšení služeb krajských knihoven pro zvolenou cílovou skupinu. 

 

V souladu s výše uvedeným doporučuji bakalářkou práci Anny Landrgottové k obhajobě 

s hodnocením „výborně – velmi dobře“ v závislosti na výsledku obhajoby. 
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Bakalářské práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

32 bodů (ze 40) 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 15 bodů (ze 20) 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

18 bodů (ze 20) 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

12 bodů (z 15) 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

4 bodů (z 5) 

      

CELKEM  max. 100 bodů 81 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne  17.1.2022  PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


