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Předložená diplomová práce je věnovaná problematice nového fenoménu geocachingu a
možnostem jeho využití v práci knihoven. Jedná se o aktuální a atraktivní téma, jelikož
komunita geocacherů se rozrůstá a začíná být věkově velmi rozmanitá. Pro knihovníky to
může být jeden z možných způsobů jak ozvláštnit knihovnu, vzdělávací aktivity a možná i
proměnit obraz knihovníka v očích veřejnosti.
Diplomová práce obsahuje obecnou část o geocachingu včetně problematiky GPS prostorů,
vkládání souřadnic do záznamů geografických autorit a rozhraní aplikací pro komunitu
geocachingu. Práce také mapuje stávající geoschránky a zkušenosti jejich zakladatelů v
českých i zahraničních knihovnách.
Diplomantce se podařilo vytvořit velmi kvalitní metodický materiál pro zapojení veřejné
knihovny do této sítě. V závěru práce jsou shrnuty názory geocacherů a knihovníků, které
mohou být při zakládání nové knihovnické cache inspirací.
Diplomová práce je psaná čtivým stylem, stylisticky i gramaticky je na velmi dobré úrovni.
Text je doplněn grafy a obrázky, což ještě umocňuje příjemný pocit ze čtení textu. Seznam
použité literatury je velmi precizně zpracovaný, stejně jako seznam zkratek, obrázků a grafů.
Oceňuji také velmi dobře zpracovaný slovníček klíčových pojmů k tématice geocachingu,
protože orientace v terminologii je velmi důležitým východiskem.
Celkově práci hodnotím velmi kladně a věřím, že pokud se podaří některé její části (zejména
metodický materiál) rozšířit mezi knihovníky ve všech typech knihoven, bude mít i praktické
uplatnění.
Dotaz k obhajobě: Prosím diplomantku, zda by mohla vybrat a u obhajoby prezentovat
zajímavý příklad využití geocachingu v informačním vzdělávání.
Závěr: Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na diplomovou
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat stupněm „velmi
dobře“.
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