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Bakalářská práce studentky Ivety Lodrové se věnuje problematice odborných praxí studentů 

tří vybraných vysokých knihovnických škol v ČR. Jedná se o téma, které není příliš 

dopodrobna zpracované, přestože se jedná o velmi důležitou součást studia každého adepta 

knihovnictví.  

V úvodních kapitolách autorka stručně zpracovala téma Boloňského procesu a vhodně 

zařadila i kritické připomínky, které získala z dostupných zdrojů. Detailně rozebírá dokument, 

který je věnován osnovám vysokoškolského vzdělávání v oboru knihovní a informační věda a 

v rámci nich i odborným praxím. Tuto kapitolu považuji za velmi významnou pro podložení 

myšlenky, jak významnou součástí přípravy budoucích knihovníků a informačních specialistů 

je právě odborná praxe. Dále se již autorka věnovala českému prostředí. Ve třetí kapitole 

charakterizuje vybrané knihovnické vysoké školy – nejprve je zmíněn obecný profil studia a 

poté podrobně popsán systém organizace odborných praxí, a to na základě informací přímo od 

jejich garantů na jednotlivých školách. Poté již následuje analýza výsledků dotazníkového 

šetření, které autorka provedla mezi studenty a závěrečné shrnutí.  

Osobně považuji tuto bakalářskou práci za vysoce kvalitní. Má logickou a přehlednou 

strukturu, téma představuje do detailů na regionální úrovni, stejně jako jej zasazuje do 

celoevropského kontextu. Provedený dotazníkový průzkum a vysoká úroveň zpracování 

výsledků řadí předloženou práci k vynikajícím. Z pozice garanta agendy odborných praxí na 

ÚISK FF UK mohu říct, že se jedná o velmi cenný příspěvek k řešení této problematiky a 

mnohé z poznatků využiji při zkvalitňování systému praktické přípravy našich studentů.  

Studentka také prokázala velmi dobré znalosti z oblasti práce s informačními zdroji, citace 

jsou kvalitně zpracované. Výhrady mám jen k odkazu v textu na s. 15, který svým tvarem 

„[Karmelitánské knihkupectví, 2008]” neodpovídá pravidlům. Po stylistické a gramatické 

stránce mám k práci jen drobné připomínky a tyto chyby zásadně nesnižují kvalitu práce.  

Otázka k obhajobě: Zajímal by mně osobní názor kolegyně Lodrové na to, proč byla tak 

rozdílná odezva na žádost o vyplnění dotazníků na KISK FF MU a na zbývajících dvou VŠ.  

 

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 12.6.2011 

                                                                                                                      

                                                                                    ................................. 

                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


