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Cílem předložené diplomové práce bylo také na základě vlastní praktické zkušenosti analyzovat
možnosti využití geocachingu jako marketingového nástroje propagace veřejných knihoven.
Obsahová stránka práce
Autorka si zvolila velmi aktuální a prakticky zaměřené téma využití masově rozšířené volnočasové
aktivity geocachingu jako nástroje propagace veřejných knihoven a přilákání uživatelů do knihoven.
Práci zpracovala na základě vlastní zkušenosti s touto aktivitou a také na základě podrobné analýzy
celého systému hry geocaching a její příhodnosti pro využití ve veřejné knihovně. Autorka toto
argumentuje také za pomocí analýzy již existujících geocache v knihovním prostředí v ČR i v zahraničí
a na základě ohlasů uživatelů, kteří je již nalezli.
Diplomová práce je po obsahové stránce zpracovaná výborně. Díky dlouholeté praxi autorky v práci
s uživateli ve veřejné knihovně (nyní na pozici vedoucí knihovny) a díky aktivní znalosti podrobných
pravidel hry geocaching je práce zpracovaná podrobně, věcně a prakticky. Autorka díky své praxi
dokáže analyzovat všechny související aspekty této problematiky a poskytuje podrobný a praktický
materiál pro kterékoli pracoviště, které by mělo zájem založit vlastní geocache.
Autorka se velmi dobře orientuje nejen v potřebách uživatelů veřejných knihoven, ale také
v pravidlech a principech hry geocaching a v neposlední řadě také oceňuji velmi podrobně
zpracovanou pasáž o navigačních systémech, na kterých je tato hra založena.
V českých knihovnách není geocaching ještě příliš rozšířen, právě proto je tato práce pro knihovní
prostředí velkým přínosem. Oceňuji zejména její praktičnost, využitelnost, a osobní zájem autorky,
o kterém svědčí velmi podrobně zpracované přehledy, analýzy a souhrn zpětné vazby od uživatelů.
Jazyková a formální stránka práce
Po jazykové stránce je práce na výborné úrovni, je psaná čtivě, bez překlepů či gramatických
nedostatků.
Členění textu na kapitoly je logické a přehledné, text na sebe plynule navazuje. Autorka velmi
zřetelně využívá citace a odkazy v textu, a taktéž závěrečný bibliografický soupis je pěkně zpracován,
takže je možné vždy dohledat zdroj popisovaných informací. V některých případech však záznam
citovaný v textu v závěrečném soupisu chybí (např. s. 27: Projekt Geocaching, 2012; s. 37: Pešek,

2013. V obou případech se jedná o popisy pod obrázky). Tyto nedostatky jsou však ojedinělé
a nesnižují kvalitu a přínos celé práce.
Závěrečné hodnocení práce
Po obsahové stránce byl cíl práce splněn. Autorka se v tématu velmi dobře orientuje, prokázala velmi
dobré analytické schopnosti a znalost související problematiky. Také po jazykové i formální stránce je
práce na výborné úrovni. Celkový dojem z předložené práce je výborný.
Témata k obhajobě



V práci se zabýváte možností využití geocachingu ve veřejných knihovnách. Jaký je Váš názor na
možnost využít geocaching také v akademických knihovnách? Je to z hlediska pravidel hry
možné?
Pokud ano, jaký ty schránky byste na základě své zkušenosti pro akademické knihovny
doporučila?

Klasifikace
S ohledem na výše uvedené hodnocení diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji
hodnocení „výborně“ (1).
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