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Bakalářská práce se věnuje marketingu knihoven, resp. marketingové analýze 
chování spotřebitelů (uživatelů) knihoven a jejich potřebám. Cílem práce je popsat 
způsob, jak zajistit komunikaci knihoven s jejich uživateli v souladu s trendy, které 
odpovídají 21. století. Studentka představuje dvě kladenské knihovny, SVK a MK a 
zasazuje je do rámce města. Druhá, stěžejní část práce je věnována vlastnímu 
výzkumu autorky mezi uživateli uvedených knihoven. Na základě poznatků získaných 
průzkumem jsou v závěru navrženy postupy a marketingové akce, které by měly vést 
ke zvýšení počtu uživatelů a případně i k získání dalších finančních prostředků. 

Studentka používá deskriptivní metodu (v úvodní části), analýzu sekundárních dat, 
marketingový výzkum (pro získání dat primárních), statistickou analýzu (pro 
zpracování získaných dat reprezentativního vzorku 328 respondentů rovnoměrně 
rozložených mezi obě knihovny) a dedukci. Výzkum sama připravila a realizovala, 
poznatky pak využívá ve své práci. 

Studentka se ve své práci řídí vědeckými postupy, logickým způsobem řadí problémy 
ve věcném i časovém sledu a vyváženým způsobem prezentuje teorii. Velkou 
předností práce je její aktuálnost a především využitelnost v praxi,. Zvláště bych 
ocenila vlastní přínos v části týkající se provedeného výzkumu od profesionálně 
sestaveného dotazníku přes statistické zpracování po formulaci závěrů. 

V ústní části obhajoby by bylo možné doplnit zda a jak byly výsledky výzkumu využity 
v praxi knihoven. 

I z formálního hlediska má práce výbornou úroveň, text vhodně doprovázejí grafy, 
tabulky, obrázky a přílohy. Obsah je podrobně a přehledně členěn a jasně 

formulován a odpovídá stejně výstižnému a logicky členěnému doprovodnému textu. 
Metody práce považuji za přiměřené a adekvátní ve vztahu k tématu. Práce je na 
dobré úrovni i po formulační stránce. Z hlediska citační úrovně práce neporušuje 
etiku a odpovídá standardu, citace jsou v souladu s normou. Práce vychází z teorie 
přiměřeným způsobem, odpovídajícím zadání, oceňuji snahu o vlastní názor a 
postupy. Zadání odpovídá i volba zdrojů použité literatury a rešerše. 

Studentka svou prací prokázala, že je schopna samostatné odborné práce, umí se 
orientovat v dostupných informacích, získat potřebné primární informace a zpracovat 
vše do komplexní výsledné studie, čímž dokázala splnit nároky, které na ni 
bakalářské studium klade. Na práci je sympatické zřetelné osobní zaujetí pro řešení 
problému, svým vlastním přínosem přesahuje požadavky kladené na bakalářské 
práce. Vytváří zajímavé a praktické závěry, které jsou využitelné v praxi 
analyzovaných organizací. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji bakalářskou 
práci k obhajobě, neboť autorka tuto studii zpracovala po odborné stránce 
výborně. 
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