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Připominky a otázky vyžadující doplnění2 : 

Předložená bakalářská práce má natolik vynikající úroveň, že staví oponenta do velmi těžké situace, 
neb nelze oponovat, ve smysl u "odporovat", ale pouze chválit. 

Iveta Procházková ve své práci dokázala, že se o problematiku webu 2.0 ajejí vztah do moderních 
knihovnicko-informačních služeb nejen intenzivně zajímá, ale tento zájem o podpořen i kvalitním 
teoretickým základem. Již sám seznam použitých zdrojů, čítající 45 položek, je soupisem literatury, 
kterou lze doporučit všem, kteří mají podobný studijní nebo praktický zájem. Přesto se autorka se 
nedala svést lákavostí toho či onoho aspektu webu 2.0, práce má velmi vyvážený obsah. Při četbě 
práce nenarazí čtenář na žádné místo, které by nemělo vysokou informační hodnotu, vždy 
podpořenou pečlivým citováním zdroje informací. Autorka se však nevyhýbá ani uvedení osobního 
názoru, práce rozhodně není pouze kompilátem. 



V druhé části jsou vybrány příklady několika komerčních knihovnických systémů a popsány stručně 
implementace prvků webu 2.0 v dvou konkrétních moravských knihovnách. Autorka dokázala, že 
dané problematice nejen sama rozumí, ale dokáže ji interpretovat velmi přístupnou formou. Otázky, 
které oponentku napadají nejsou tedy té povahy, že by měly objasňovat nejasná místa práce, ale spíše 
doplňovat a rozvíjet dané téma - implementační procesy a problémy související se zavedením a 
organizací služeb webu 2.0 v knihovně, hodnocení efektivity využití prvků webu 2.0 v prezentaci 
knihovnicko-informačnich služeb, rozpor mezi institucionální povahou poskytování služeb knihoven 
(institucí) a možnostmi sociálních sítí webu 2.0 .... 

Práci nejen doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně, ale doporučuji autorce publikovat alespoň 
části této práce, aby mohly být shromážděné poznatky zpřístupněny i široké odborné veřejnosti. 
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