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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

TÉMA: Informační gramotnost studentů soukromých vysokých škol v České republice: 

případové studie vybraných vysokých škol a jejich knihoven 

DIPLOMANTKA:   Bc. Zuzana Kratochvílová 

VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Hana Landová, Ph.D. 

NÁVRH KLASIFIKACE: výborně  

 

Diplomová práce Zuzany Kratochvílové je věnována a) problematice rozvoje informačního 

vzdělávání na soukromých vysokých školách v České republice; b) úrovni znalostí a 

dovedností studentů soukromých VŠ v oblasti informační gramotnosti.  

V úvodu práce diplomantka stručně charakterizuje oblast terciárního vzdělávání v České 

republice s důrazem právě na soukromé vysoké školy. Součástí úvodu je i podkapitola 

věnované knihovnám soukromých VŠ. Navazuje kapitola věnovaná problematice informační 

gramotnosti, která zároveň uzavírá úvodní teoretickou část diplomové práce. Následuje 

podrobný popis provedeného dotazníkového průzkumu. Výsledky tohoto průzkumu se staly 

základem pro vytvoření klíčové části diplomové práce, kterou tvoří případové studie čtyř 

soukromých VŠ.  

Text diplomové práce je zpracován přehledně, má logikou strukturu a plynule nás provádí 

jednotlivými aspekty tématu – od teoretického úvodu ke konkrétním případovým studiím. Za 

klíčovou část diplomové práce považuji bezpochyby kapitolu věnovanou metodologii 

dotazníkového průzkumu a poté čtyři případové studie zpracované na základě výsledků 

průzkumu. Tyto poskytují velmi detailní obraz stavu aktivit v oblasti informačního vzdělávání 

v knihovnách soukromých VŠ, stejně jako úrovně informační gramotnosti studentů těchto 

vysokých škol. Z objektivních důvodů nebylo možné udělat přímé srovnání s výsledky 

získanými Odbornou komisí IVIG AKVŠ při obdobném průzkumu v letech 2004 a 2005. 

Sady odpovědí jsou však uchované a budou zmíněné komisi kdykoliv k dispozici k cennému 

srovnání.  

Domnívám se, že lze bez obav konstatovat, že se jedná zatím o jedinečný příspěvek 

k detailnějšímu poznání problematiky fungování knihoven soukromých VŠ, a to zejména 

poskytovaných vzdělávacích služeb.  

Po stylistické a gramatické stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Několik drobných chyb 

tuto úroveň nikterak nesnižuje. Z pohledu vedoucí předloženou diplomovou práci hodnotím 

jako velmi kvalitní. Diplomantka na tématu pracovala dlouhodobě a systematicky. Pravidelné 

konzultace byly velmi konstruktivní.  

Otázka k obhajobě: Prosila bych diplomantku, zda by mohla nastínit, zda se bude i 

v budoucnu této problematice věnovat, a pokud ano, tak jakým způsobem.  

 

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

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm „výborně“. 

 

 

V Praze, dne 5. 9. 2011                                                                                                                         

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

                                                                                      PhDr. Hana Landová, Ph.D. 


