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Navržené hodnocení: velmi dobře

Diplomová práce byla zpracována na praktickém základě využití geocachingu v knihovně, jako nástroje 
marketingu knihovny a knihovnictví a interakce knihovny a veřejnosti. 

Práce je rozdělena na část věnovanou geografickému informačnímu systému a hře geocachingu obecně. Další 
část práce je věnována popisu geocachingu v knihovnách, v zahraničí i v České republice. Poslední osmnáct 
stránek práce je zpracováno formou konkrétního návodu pro knihovnu, jak vytvořit „chache“ v knihovně. 

Z formálního hlediska se jedná o práci zpracovanou na vysoké úrovni, velice vhodně je doplněn obrázkový 
aparát, text je čtivý a přístupný. Autorka osvědčila vysokou schopnost metodického  a edukativního přístupu 
řešení práce. To je nutné vyzdvihnout, neboť tyto kompetence patří mezi nezbytné předpoklady přínosného 
působení v knihovnictví. 

Během práce autorka pracovala samostatně, práce byla konzultantovi předložena v dostatečném předstihu 
v kompletním verzi. Všechny připomínky konzultanta byly zapracovány. I tyto atributy osvědčují odpovědný a 
zralý přístup k řešení práce. 

Zdrojem pro informace v práci zpracovávané byly texty v českém a anglickém jazyce. Průzkumy vybraných 
praktických příkladů byly zpracovány z webových zdrojů zaměřených na koordinaci geocachingu. Vysoce lze 
hodnotit část věnovanou zkušeností s tímto fenoménem mezi českými knihovníky získané formou e-mailové 
korespondence a osobních rozhovorů i kompilace vyjádření geocacherů. Text oživuje citace jejich názorů 
k jednotlivým schránkám. 

Metodický návod k zavedení schránky do knihovně je zpracován samostatně, formou step-by-step. Konzultantka 
ověřila prakticky, že jde o návod použitelný a mělo by se mu dostat v rámci českého knihovního systému 
pozornosti, neboť může i knihovníkům, kteří se osobně aktivně do geochachingu nezapojují, pomoci propagovat 
knihovnu i touto formou. Zajímavé je i upozornění na možnost zatraktivnit pořádání akcí knihovnou formou tzv. 
eventchache, kterou je možné „ulovit“ pouze v rámci konkrétního dne a chvíle. 

Při hodnocení práce je nutné zohlednit, že ačkoli se zejména kvalitou, stylistickou úrovní i pečlivostí zpracování  
jedná o práci na vynikající úrovni, nejedná se práci řešící širší problémové téma, jedná se tedy spíše o popisný, 
byť kreativně zpracovaný, typ práce. Je však nutné podotknout, že takto byla práce od počátku vnímána, řešena i 
vedena.  V návrhu hodnocení tedy konzultant naráží na problematickou třístupňovou klasifikaci a navržená 
známka velmi dobře je míněna v pravém slova smyslu, opravdu se jedná o velmi dobrou práci, která by neměla 
být opomenuta např. studenty knihovnictví, kteří se zajímají o marketing knihovních služeb, problematiku 
komunikace s nečtenářskou částí veřejnosti a fenomén gamifikace. 


