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Diplo\11oVÚ prúce Lenky Kropáčové je věnována problematice rozvoje a podpory 
informačního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FF 
U K). V práci autorka předkládá nejen podrobnou analýzu současného stavu a jeho příčin, 
ale především navrhuje řešení v podobě třístupúového modelu informačního vzdělávání. 

V úvodních kapitolách práce jsou jasně vymezeny základní pojmy související 
s problematikou informační gramotnosti a definována teoretická východiska diplomové 
práce (např. Standardy informační gramotnosti a Koncepce rozvoje informační 

gramotnosti). Následuje podrobná analýza současného stavu v této oblasti na FF UK. Zde 
diplomantka výborně využila své dlouhodobé zkušenosti získané při studiu a práci na této 
fakultě (ÚISK FF UK + knihovna Ústavu filozofie a religionistiky FF UK). Metodika 
anal)zy je podrobně popsaná a výsledky srozumitelně interpretovány. V další kapitole jsou 
pf'edloženy příklady aktivit v oblasti informačního vzdělávání na vybraných vysokých 
školách či jejich fakultách v ČR (UK, MU, ČVUT). Samotnému popisu jednotlivých 
stupt'1l1 navrhovaného modelu informačního vzdělávání předchází kapitola věnovaná 

základním didaktickým východiski'uTI, možnostem - teoretickým i reálným - implementace 
tohoto modelu do výuky na FF UK a zakončená několikabodovou obhajobou 
třístupiíového modelu informačního vzdělávání. Zde bych ráda vyzdvihla návrh vytvoření 
konsorcia oborově příbuzných institucí (VŠ či jednotlivých fakult), které by mohlo být 
řešením alespoi'í části problémú souvisejících s časovou a finanční náročností přípravy 
navrhovaných kurzú. Poslední tři kapitoly diplomové práce jsou věnovány popisu 
jednotlivých stUpÚLI navrhovaného modelu - online tutorialu, prezenčního kurzu a e
learningového kLlľzu. Autorka u každého stupně uvádí základní charakteristiku daného 
formátu výuky, požadavky na realizaci a příklady implementace daného typu výuky na 
jiných školách v ČR. V závěru práce kol. Kropáčová shrnuje aktuální stav podpory 
informačního vzdělávání na FF a zdúrazúuje potřebu uskutečnění krokú nezbytných k jeho 
zlepšení. 

Text diplomové práce je zpracován přehledně, nepostrádá logickou strukturu a plynule nás 
provádí jednotlivými aspekty tématu. Je obtížné vypíchnout klíčovou část práce, jelikož 
všechny kapitoly a v nich obsažené informace mají svou významnou hodnotu - ale já osobně 
si velmi cením podrobné analýzy současného stavu a potom velmi zasvěcené obhajoby 
navrhovaného třístupúového modulu a charakteristiky jeho jednotlivých stupi'íú. Kvalita 
pkdložené práce je zjevně výsledkem soustavného studia dané problematiky a mnohaletých 
praktických zkušeností autorky. 

Z pohledu vedoucí předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní. Diplomantka 
na kmatu pracovala dlouhodobě a systematicky. Pravidelné konzultace jsem považovala za 
velmi konstruktivní. Oceňuji její schopnost navázat kontakty s odborníky, jejichž rady a 
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zkušenosti byly pro řešení zadaného diplomového úkolu relevantní (viz poděkování v úvodu 
práce ). 

Otúzka k obhajobě: Prosila bych diplomantku, zda by mohla nastínit, jaké jsou nejbližší 
plánované kroky, které by mohly vést k realizaci navrhovaného modelu informačního 
vzdělávánÍ. 

Závčt-: Pi'edložená pn'tce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na diplomovou 
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm "výborně", 

V Praze, dne 8.5.2010 

PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


