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Hodnocení 

K obhajobě předkládaná diplomová práce Bc. Moniky Manové je věnována aktuálnímu 
a často diskutovanému tématu působení knihoven v sociálních sítích se zaměřením na síť 
Facebook. Autorka si téma zvolila z nabídky témat ÚISK. K výběru měla velkou motivaci. Je 
v dané síti zapojena aktivně a měla navíc také možnost sledovat profesionální profilovou 
stránku Knihovny CeSIS FF UK na této síti z pohledu správce (při studiu brigádně v této 
knihovně pracuje). Diplomová práce, jež má standardní rozsah (85 s. a 14 s. relevantních 
příloh), předkládá výsledky studia současného stavu dané problematiky doložené vlastní 
analýzou vybraných stránek českých knihoven na síti Facebook a zejména výsledky vlastního 
průzkumu vybraných knihoven. 

Autorka předkládá dílo, které je v plném souladu se zadáním diplomové práce. Jeho konečná 
podoba je výsledkem zcela samostatné a systematicky prováděné práce. Východiskem se stalo 
studium většího počtu informačních zdrojů, o čemž vypovídá i rozsáhlejší závěrečný seznam 
použité literatury čítající více než 90 položek. Prezentace seznamu literatury (s. 78-83) je 
připravena solidním způsobem (užita je stále tolerovaná předchozí verze standardu ISO 690). 
Způsob citování (poznámky pod čarou) je v průběhu celého textu práce bezproblémový. 
Proporčně menší (obecná) část diplomové práce vytěžila vše podstatné z dostupných 
pramenů. Jádro diplomové práce je postaveno na vlastní detailní analýze a hodnocení 
vybraných profilových stránek českých knihoven na síti Facebook a zejména vlastním 
průzkumu působení vybraných knihoven v ČR na této síti. Diplomantka problémové otázky 
s dostatečnou časovou rezervou konzultovala s vedoucí práce. 

Hlavní text práce má (kromě preliminárií a postliminárií) promyšlenou strukturu. Je 
uspořádán do 6 základních kapitol, poslední je věnována obsáhlejšímu hodnotícímu závěru 
(zahrnuje i výsledky průzkumu). Podotkla bych, že kapitola „Úvod“ (s. 8-9) měla být taktéž 
do číslování zahrnuta (je to také kapitola k tématu práce). Dělení hlavních kapitol jde 
v dílčích částech maximálně na 3. úroveň hierarchie a je velmi přehledné. Titulky obsahu 
dobře prozrazují dílčí témata práce. 

Diplomová práce má dobře rozpoznatelnou část obecně teoretickou (kap. 1-3) a část 
praktickou, která je vlastním přínosem autorky (kap. 4-6). V obecné části autorka postupně na 
základě pečlivého studia literatury a dalších informačních pramenů představuje okolí sociální 
sítě Facebook (kap. 1), ocenila bych zejména komentář k otázce nové generace uživatelů 
knihoven a možností optimalizované komunikace s nimi v rámci sociálních sítí. V kapitole 2 
podává výstižnou charakteristiku sítě Facebook (vývoj, pozitiva a negativa působení v této síti 
aj.). Kap. 3 se pak zaměřuje na působení knihoven na síti Facebook v českém prostoru. 
Autorka neopomíjí připomenout výsledky zkoumání jiných autorů v této oblasti a vhodně těží 
z dostupných zveřejněných statistik působení knihoven na síti Facebook, přebíraná fakta jsou 
řádně citována. K textům těchto kapitol nemám žádné připomínky. 



Jádrem diplomové práce a jejím hlavním přínosem je obsah kapitol 4–6. Autorka se nejdříve 
zaměřila na prezentaci výsledků vlastního mapování profilových stránek českých knihoven na 
síti Facebook. Předkládá základní statistiky doprovázené vhodnými grafy. Věnuje se také 
otázce optimálního strukturování profilových stránek, detailně popisuje tyto stránky u dvou 
reprezentantů (Městská knihovna v Praze a Univerzitní knihovna T. Bati ve Zlíně). 

Nejrozsáhlejší kapitola 5. přináší výsledky průzkumu působení vybraných českých knihoven 
na síti Facebook. Výběr reprezentantů (29 knihoven) je objektivní a byl odsouhlasen v rámci 
konzultací s diplomantkou. Realizace průzkumu na základě dotazníku byla taktéž průběžně 
konzultována. Cíl průzkumu autorka jasně definuje a předkládá pracovní hypotézy. 
Podkapitola 5.3 zahrnuje prezentaci dílčích výsledků průzkumu (19 otázek) včetně jejich 
interpretace. Analytické texty jsou doprovázeny relevantními grafy a tabulkami a také odkazy 
do připojených příloh. Výsledky jsou zajímavé, v řadě případů očekávatelné, v některých ale 
překvapující. Jde o cennou část diplomové práce a doporučila bych její publikování 
v časopise. 

Závěrečné hodnocení průzkumu pak diplomantka zahrnula do celkového závěru práce (s. 75-
77). K výsledkům průzkumu nemám rovněž žádné připomínky. 

Diplomová práce je připravena na solidní gramatické a stylistické úrovni. Závěrečná redakce 
textu opomenula jenom některé gramatické chyby a překlepy: na s. 7, odst. 2, 1. věta, chybí 
čárka v souvětí za slovem „zmapovat“; na s. 7, odst. 3, 3. věta, by bylo vhodné doplnit slovo 
„popis“ za sloveso „obsahuje“; na s. 36, odst. 2, 7. věta, chybí čárka v souvětí za slovem 
„formy“; s. 39, odst. 2, 3. věta, sloveso „pořádána“ má být asi správně ve tvaru „pořádá“; na 
s. 39, odst. 3, 1. věta, chybí čárka v souvětí za slovem „obecně“; na s. 40, poznámka 67, za 
viz nebude tečka). Formální úprava textu, jakož i všech obrazových příloh je na pěkné úrovni. 

Diplomová práce Bc. M. Manové je kvalitním školním dílem typu závěrečná práce. 
Z hlediska obsahu i formy má výbornou úroveň. Velmi cenný je v této diplomové práci 
praktický přínos (analýza stránek a průzkum knihoven). Práci doporučuji přijmout k obhajobě 
v plném rozsahu a navrhuji klasifikovat jako Výbornou. Práci doporučuji ve vybraných 
částech ke zveřejnění v tisku. Práce se může stát i základem jiné kvalifikační práce. 

Eva Bratková, v. r. 


