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Cílem bakalářské práce je představit možnosti prezentace knihoven na sociálních sítích a na příkladu 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (SVK HK) prezentovat míru a motivaci využívání sociální 
sítě Facebook uživateli i zaměstnanci knihovny. SVK HK si autorka zvolila na základě znalosti prostředí 
po absolvování praxe v této knihovně a z důvodu toho, že SVK HK je na sociálních sítích velmi aktivní.  

Obsahová stránka práce
Autorka si zvolila aktuální a velmi zajímavé téma využití sociálních sítí v knihovnách jako nástroj 
propagace a poskytování informací uživatelům.

Práce je uvedena do kontextu teoretické problematiky fenoménu sociálních médií a sociálních sítí. Je 
členěna na dvě pomyslné části. Úvodní část zasazuje práci do výše zmíněné problematiky, 
představuje specifika jednotlivých sociálních sítí, které SVK HK využívá a které jsou předmětem 
předkládané práce. V praktické části práce si autorka zvolila sociální síť Facebook a zpracovala 
podrobný průzkum týkající se využívání této sítě uživateli knihovny.

Autorka se ve zpracovávané problematice velmi dobře orientuje, velmi pěkně jsou zpracované 
zejména kapitoly prezentující historický vývoj i přehled všech současných nejvýznamnějších 
sociálních sítí a jejich zaměření.

V úvodních kapitolách pouze postrádám bližší analýzu možnosti knihoven prezentovat se na 
sociálních sítích po obsahové stránce. V kapitole 3 (Knihovny a sociální sítě) autorka popisuje 
jednotlivé funkce a statistiky využívání sociálních sítí v knihovnách, ovšem zajímavé by bylo zejména 
analyzovat a prezentovat, jakým způsobem lze jednotlivé sítě využívat pro propagaci knihoven a pro 
šíření informací a také jaké typy informací lze prostřednictvím jednotlivých sociálních sítí poskytovat.

Uživatelský průzkum byl navržen a zpracován velmi pečlivě. Svědčí o tom propracovaná struktura 
dotazníku s ohledem na 4 skupiny respondentů (např. viz příloha č. 6). Autorka při něm vycházela 
z výzkumných otázek, které kopírují cíl výzkumu a cíl této práce. Na jejich základě stanovila hypotézy 
a ty na základě získaných odpovědí potvrdila nebo vyvrátila. Výsledky průzkumu jsou velmi pěkně 
zpracované, chybí mi ovšem jen vlastní interpretace získaných výsledků a zodpovězení stanovených 
výzkumných otázek, které by shrnuly výsledky výzkumu a čtenáři tak prezentovaly výsledky celé 
práce. Autorka by taktéž mohla na základě získaných výsledků formulovat nějaká doporučení pro 
knihovny pro jejich působení na síti Facebook.  

Jazyková a formální stránka práce
Po jazykové i formální stránce je práce na výborné úrovni, bez překlepů či stylistických nedostatků. 
Formální úprava a členění textu je logické, navazující a postupně podává ucelený přehled 
o zpracovávaném tématu.



Práce s literaturou
Dle seznamu použité literatury, zejména aktuálních a cizojazyčných zdrojů je zřejmé, že se autorka 
velmi dobře orientuje v širokém spektru informačních zdrojů k problematice sociálních sítí a jejich 
využití v knihovnách a to jak v českém tak zahraničním prostředí a dokáže bez problémů pracovat
s cizojazyčnou literaturou. 

Závěrečné hodnocení práce
Cíle práce byl po obsahové stránce splněn, zadané téma bylo přehledně a komplexně zpracováno. Až 
na výše uvedené připomínky je výsledný dojem z předložené bakalářské práce výborný. 

Témata k obhajobě

 Můžete specifikovat, jakým způsobem se v SVK HK využívají jednotlivé sociální sítě? Existuje 
rozdíl mezi tím, jaké informace a jaké cílové skupině se poskytují prostřednictvím jednotlivých 
sítí?

 Na základě Vaší zkušenosti, jakým způsobem myslíte, že by knihovny měly sociální sítě využívat 
a jak se na nich prezentovat? 

Klasifikace

S ohledem na výše uvedené hodnocení bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
klasifikaci „výborně“ až „velmi dobře“ v závislosti na průběhu obhajoby.

V Praze dne 26. 8. 2012                Mgr. Lenka Němečková




