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HLEDISKO 1: NÁROČNOST PRÁCE
Náročnost tématu na teoretické znalosti průměrná
Náročnost tématu na praktické zkušenosti nižší       
Aktuálnost tématu vysoká
HLEDISKO 2: SPLNĚNÍ VĚCNÝCH POŽADAVKŮ
Stupeň splnění cíle práce vyhovující
Logická stavba práce odpovídající 
Aktuálnost uvedených údajů vyhovující 
Adekvátnost závěrů odpovídající 
Vlastní přínos k řešené problematice vyhovující 
Využitelnost výsledků práce v praxi (teorii) nižší
HLEDISKO 3: FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI
Stylistická a gramatická úroveň textu vyhovující
Grafická úprava práce velmi dobrá
Práce s literaturou (citace) velmi dobrá
HLEDISKO 4: DOPLŇUJÍCÍ FAKTORY (hodnotí pouze vedoucí)
Spolupráce s vedoucím diplomové práce vyhovující
Samostatnost diplomanta vyhovující
Přiměřenost časového postupu práce vyhovující

Připomínky a otázky vyžadující doplnění2:

Autorka se rozhodla zpracovat atraktivní téma Library 2.0 (dále L2) z hlediska akvizice. 
Zadání bylo směřováno s cílem analýzy prvků prostředí, kterého se akviziční procesy 
dotýkají. Výběr těchto prvků byl zvolen ve správném rozsahu. Autorka se nenechala „svést“  
prvky L2, např. ve vztahu k referenčním službám, dodržuje orientaci na akviziční 
problematiku. Práce využívá metod srovnávacího knihovnictví, kdy jsou konfrontovány 
různé systémy (knihovní či knihkupecké) vůči definicím, které charakterizují fenomén L2. 
Autorka osvědčila, že je jí tato metoda blízká a že na takto stanovené osnově dokáže 
formulovat závěry a návrhy na zlepšení. 



O práci nelze říci, že by působila dojmem pečlivého zpracování, příkladem je například 
poněkud zmatená struktura nadpisů (např. není jasný rozdíl mezi kapitolou „České 
knihovny a Library 2.0“ a „Aplikace prvků 2.0 v českých knihovnách“), která neodpovídá 
plně obsahu/resjtříku práce (některé podkapitoly nejsou uvedeny). Sporné je i použití 
zkratky „L2“ v nadpisech. Text také není dostatečně strukturovaný do odstavců. To 
způsobuje obtížnou orientaci (např. na s. 63 je v textu, jsou, bez grafického odlišení, 
uvedené jednotlivé proporce L2,splývají s dalším textem). Je škoda, že autorka už nenašla 
dost času pro pečlivější korekturu ve smyslu zpřehlednění textu, doplnění seznamu zkratek, 
sjednocení nadpisů atd. Určitou korekturu ve smyslu propojení a zdůraznění hlavních 
myšlenek práce by si však zasloužil i text, zvláště pak v druhé polovině. 

Jednoznačným přínosem práce jsou např. části věnované konkrétním analýzám – např. 
tabulka prvků L2 ve vybraných knihovnách (s. 72).  Rozhodně lze schválit i výběr knihoven 
pro analýzy,  katalog Beth Ústřední knihovny FF MU v Brně je nejprogesivnější funkční 
OPAC v ČR (nebo lépe řečeno SOPAC - Social Online Public Access Catalog). 
Rozhodování o návrhu hodnocení bylo obtížné.K hodnocení „dobře“ jsem se rozhodla  i  z 
toho důvodu, že v závěru uvedená věta o pojmu Library 3.0. , který se, cituji, „objevil na 
stránkách KISK v Brně v roce 2008“. Termín Library 3.0 není nijak nový, (v ČR je dostupná 
monografie W. EVANSe - Building library 3.0: Issues in creating a culture of participation, 
2009, článek k problematice L3 zazněl na konferenci IFLA v roce 2007). 

Zadání práce se netýkalo vývoje variant fenoménu „library.0x“, ale pokud jej autorka 
zmiňuje, bylo by vhodnější mu věnovat alespoň odstavec v části, kde porovnává práce L1 s 
L2 (s. 24).  Pro tuto práci je termín L3 tak významný, že ho nelze opominout náhodnou 
zmínkou. 
V rámci obhajoby prosím studentku, aby v krátkém pětiminutovém vyjádření přesně 
definovala, jak se profese akvizitér, tradičně působící mimo tkz. první linii knihovních služeb 
(referenční a „výpůjční“ služby) zapojuje přímo do komunikace s uživatelem a které prvky 
L2 jsou pro tento proces charakterizující. Jaká jsou rizika a slabá místa této situace? Kdo 
lépe modeluje skladbu fondu uživatel nebo knihovník?

Práci doporučuji k obhajobě.

Navržená výsledná známka3: dobře
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