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Předkládaná práce je hodnocena z hledisek:

Kritéria hodnocení: Hodnocení

  A - výborně                     F - nevyhovující

1.  Aktuálnost řešené problematiky A B C D E F

2.  Přístup ke zpracování zadaného tématu A B C D E F

3.  Naplnění cíle práce A B C D E F

4.  Úroveň práce s literaturou a citace literárních pramenů A B C D E F

5.  Struktura práce A B C D E F

6.  Vlastní přínos studenta A B C D E F

7.  Přínos práce pro praxi a originalita závěrů A B C D E F

8.  Úroveň jazykového zpracování a formální úprava A B C D E F

Připomínky, náměty do diskuse při obhajobě práce:

Autorka si vybrala jako téma velmi zajímavou oblast, ve které navazuje na již existující 
akademické práce a přináší nový pohled: výzkum využívání sociálních sítí konkrétní 
knihovnou (Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové), respektive jeho vnímání 
návštěvníky knihovny. V teoretické části zasazuje svou práci do širšího kontextu, nejde 
zbytečně do jednotlivostí, ale i čtenáři bez velké znalosti problematiky dobře vysvětluje 
celkovou situaci. 
V praktické části se věnuje samotnému dotazníku, s jehož pomocí vyvrací nebo potvrzuje 
stanovené hypotézy. Zde lze souhlasit s oponentkou, že by mohlo být přínosné jít ještě o krok 
dále a výsledky výzkumu interpretovat více do hloubky, případně na rozdílech mezi čtenáři a 
pracovníky stanovit doporučení pro správce stránky. Autorka si je toho podle mého názoru 
vědoma, stejně jako možnosti dalšího prohloubení zpracovávaného tématu např. pomocí 
kvalitativních metod.
Práce je napsaná čtivě, je dobře strukturovaná a obsahuje i zdařilou prezentaci výsledků 
dotazníku. Využívá domácí i zahraniční literaturu a prokazuje solidní rozhled v oblasti svého 
zájmu.

Vyjádření a návrh klasifikace:
Bakalářská diplomová práce Terezy Bouzkové je kvalitní sondou do fungování sociálních sítí 
v konkrétním místě a čase – povedlo se jí dobře zachytit situaci na případě SVK Hradec 
Králové, jak z pohledu zaměstnanců, tak čtenářů. Práce nemá podle mého názoru žádnou 
vyloženou slabinu – ale vždy jde uvažovat o tom, že by některé části mohly být 
propracovanější, že by bylo možné získat více odpovědí nebo se zaměřit více na doporučení 
pro knihovníky. Základní cíl práce se ovšem podařilo naplnit a  práce velmi dobře navazuje 
na předchozí diplomové práce na podobná témata (Biernátová, Vetchý, Manová). Jelikož se 
jedná „pouze“ o bakalářskou práci, navrhuji práci hodnotit výborně.
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