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Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou aktivit dvou velkých organizací -
UNESCO a IFLA voblasti zvyšování a rozvoje informační gramotnosti. Jsou uvedeny 
základní charakteristiky obou organizací, klíčové dokumenty, iniciativy a konference. 

Práce má nasledující strukturu: Autorka vždy podrobně charakterizuje každou z organizací 
a následně uvádí jednotlivé aktivity v oblasti zvyšování informační gramotnosti, kterými se 
daná organizace zabývá. Jedná se zejména o konference, projekty a programy a důležité 
dokumenty. Kapitola 6 je věnována těm aktivitám, na kterých se UNESCO a IFLA podílejí 
společně. V závěrečné kapitole se autorka zamýšlí nad možnostmi zapojení českých knihoven 
a odborných knihovnických organizací do vybraných programů a projektů UNESCO a IFLA 
zaměřených na rozvoj informační gramotnosti. 

Text je zpracován přehledně a má logickou strukturu, která čtenáři umožňuje opravdu ponořit 
se do problému a poznat jeho jednotlivé souvislosti a vazby. Jedná se o komplikovanou 
problematiku, jejíž složitost vyplývá především z komplexní povahy obou organizací (jejich 
organizační struktury i tématickému zaměření jednotlivých aktivit a projektů). Výsledný text 
je založený na velmi pečlivém a dlouhodobém studiu obrovského množství pramenů, jak 
ostatně vyplývá z rozsahu seznamu použité literatury. A dovoluji si tvrdit, že v tomto ohledu 
přesahuje požadavky na bakalářskou práci. Kol. Andrlová všechny použité zdroje pečlivě 
cituje. Velmi dobře jsou zpracované i odkazy z textu na seznam použité literatury a další 
poznámkový aparát práce, včetně terminologického slovníku, seznamu zkratek a obrázků. 
S tímto souvisí i vhodné zařazení grafických prvků - ilustračních obrázků. Po stylistické 
i gramatické stránce je práce na odpovídající úrovni. 

Z mého pohledu je práce zpracována na opravdu vysoké úrovni - i přes značnou 

komplikovanost tématu (viz výše) i problémy, které psaní práce provázely (např. zásadní 
změny portálu IFLA), jež ostatně autorka sama zmiňuje v předmluvě práce. Z pravidelných 
a velmi častých konzultací vím, že kol. Andrlová pracovala soustavně a s neuvěřitelnou 
pečlivostí a prokázala, že je schopna pracovat samostatně, vyhledávat a analyzovat relevantní 
prameny, vnášet do problematiky své vlastní myšlenky a poradit si s neočekávanými 
okolnostmi a problémy. Jelikož jsem se sama aktivně účastnila některých aktivit, které jsou 
v práci zmiňovány, mohu zároveň potvrdit i autenticitu a preciznost informací, které autorka 
v práci uvádí. 

Ráda bych, aby kolegyně Andrlová u obhajoby zodpověděla následující dotaz: Bylo by možné 
práci jako celek, či její vybrané části, využít jako referenční materiál pro potřeby komise 
IV lG AKVŠ ČR? Považuji ji za velmi cenný materiál a jistě by stálo za to zvážit nějakou 
formu dalšího využití. 
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Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na bakalářskou 
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm "výborně". 

V Praze, dne 10.6.2009 

PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


