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Bakalářská práce kolegyně Roháčkové je věnována problematice uplatnění pedagogických 

principů v knihovnické praxi. Jedná se o téma aktuální a v každodenní práci knihoven všech 

typů často řešené. Věnují se mu i oborové profesní organizace - jak v České republice, tak 

v zahraničí. Zároveň jde o téma postavené na hranici několika oborů - zejména knihovnictví, 

pedagogiky a psychologie.  

V úvodu práce jsou uvedeny a definovány základní pojmy s tématem související - 

bibliopedagogika, bibliopsychologie. Autorka dále vymezuje teoretický rámec práce - 

seznamuje čtenáře s významem pojmů vzdělání a výchova, věnuje se rozdílům mezi 

vzděláváním dětí a dospělí. Dále pak postupuje k významu a možnosti uplatnění znalostí a 

dovedností spadajícím do tzv. pedagogického minima. Zajímavé je představení některých 

stěžejních děl v oblasti pedagogiky - zejm. prací J. A. Komenského, které autorka srovnává 

s jeho vybranými následovníky, včetně díla dr. Lidmily Vášové. Oceňuji kreativitu při tvorbě 

tabulky srovnávající díla vybraných autorů dle stanovených kritérií. V dalších částech práce 

se autorka věnuje možnostem využití pedagogického minima přímo v praxi knihoven. 

V závěru jsou zmíněny vybrané projekty a aktivity oborových profesních organizací, resp. 

jejich sekcí, v této oblasti knihovnické činnosti.  

Předložená práce je postavená na studiu poměrně velkého počtu informačních zdrojů a jejich 

syntéze. Zvolené zdroje jsou - až na jednu výjimku - české. Doporučovala bych pro srovnání 

nastudovat i několik aktuálních zdrojů zahraničních - nejedná se o specificky české téma, a 

proto by srovnání se zahraničními názory a přístupy by mohlo být inspirativní. Použité zdroje 

jsou pečlivě citovány. Dovoluji si upozornit na nesrovnalost v odkazování na zdroj: 

[Dombrovská, Landová, Tichá; 2004] - někdy je použit tento odkaz, v několika dalších 

případech odkaz v podobě [Dombrovská; 2004].  

Bakalářská práce je psaná čtivým stylem bez závažnějších gramatických a stylistických 

prohřešků. Přesto jsem v některých částech textu měla při čtení pocit roztříštěnosti a 

roztrhanosti. K tomuto dojmu pravděpodobně přispěla i absence číslování kapitola a 

podkapitol.  

Celkově tuto bakalářskou práci považuji za vydařenou, kreativně zpracovanou. Autorka 

jednoznačně prokázala schopnost samostatného studia, analýzy a syntézy a celkově práce na 

zadaném úkolu. Vybrané části textu ukazují vyspělost psaného projevu.   

Otázka k obhajobě: Zabýváte se - nebo se plánujete zabývat - zpracovaným tématem i ve 

své vlastní knihovnické praxi? Pokud ano, tak v jaké podobě?  

 

Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na bakalářskou 

práci. Navrhuji klasifikaci stupněm velmi dobře.  

 

V Praze, dne 26 .8. 2012                                                                                                                       

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

                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


