
Posudek bakalářské práce Kláry Rozsypalové

Informační vzdělávání dětí ve veřejných knihovnách Karlovarského kraje se zaměřením na 

žáky 2. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D. 

Hodnocená práce představuje téma, které je zajímavé, aktuální, prakticky využitelné a je ukázkou toho, jak se 

studium autorky na UISK pozitivně odrazilo v kvalitě činnosti knihoven Karlovarského kraje v oblasti 

Informačního vzdělávání.  

V obecné části se autorka vypořádává s terminologickými problémy spojenými s informační gramotností, rolí 

knihoven  a kompetencemi knihovníka (kapitola 1-4). 

V dalších dvou kapitolách tuto problematiku lokalizuje do Karlovarského kraje a do své mateřské knihovny 

v Lokti.  V této části se projevily autorčiny vlastnosti: preciznost zpracování informačních zdrojů a snaha 

podchytit všechna související teoretická východiska.    

Následuje aplikační část věnovaná stavu informačního vzdělávání na Karlovarsku. Autorka zde volí metodu 

kvantitativního průzkumu. Jeho provedení je opět velmi pečlivé a musím ocenit mimořádně dobře zpracovanou 

metodiku, vybrané hypotézy a sadu poměrně složitých otázek pokládaných respondentům. Vyhodnocování 

odpovědí bylo časově náročné a autorka se jej zhostila opravdu velmi dobře. Kvantifikace otázek i výběr 

zajímavých grafů, které mají poměrně vysokou vypovídající hodnotu (příklad graf na straně 21), před námi 

rozkryje ne příliš příznivou situaci Karlovarska, její příčiny i rozpory v poměrně velké hloubce.  Oceňuji také 

autorčiny fundované komentáře grafů i výsledky práce shrnuté v závěrečných návrzích a doporučeních.

Co se z práce tak trochu vytratilo, je fakt, že přiložené zpracované lekce vycházejí z požadavků na moderní 

informační vzdělávání a jsou příkladem toho, jak by mohly a měly po stránce obsahové, ale hlavně metodické 

tyto lekce vypadat. Tady vidím velký přínos autorky!   

V příloze najdeme pomocný aparát, formulář dotazníku a příklady lekcí informačního vzdělávání autorkou 

zpracovaných.          

Metody: excerpce odborné domácí i zahraniční literatury a interních materiálů, sběr a zpracování  empirických 

dat metodou dotazníku.

Klady práce: 

 Aktuální prakticky orientované téma a vhodné metody odborné práce

 Nadprůměrně zpracovaná metodika průzkumu, hloubka jeho provedení a interpretace 

 Aktuální a správné citace a správná práce s odbornými zdroji

 Stylistika i gramatika

 Obsahové i grafické provedení grafů

 Relevantní přílohy 

 Mimořádné angažování autorky v praktickém prosazování IV v knihovnách

Zápory: 



 žádné

Úkol pro obhajobu:

Shrňte situaci v oblasti informačního vzdělávání v Mě Loket v roce řekněme 2010  a porovnejte se současným 

stavem.

Jak se výsledky této bakalářské práce promítnou do vaší nové pracovní role předsedy KDK?   

Celkové hodnotím práci výborně

Praha, 14. 1. 2015

Tabulky: 

Aspekt kv.práce Možné  bodové 

hodnocení

Dosažené 

body

Vysvětlení

Metodologie a věcné 

zpracování tématu

0 - 40 bodů 40 Hodnotí se zvládnuté obsahové (věcné) stránky 

práce, splnění zadaného úkolu, využití 

výzkumných metod apod.

Přínos 0-20 bodů 20 Hodnotí se tvůrčí zpracování tématu

Citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

0-20 bodů 20 Hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů 

v textu, korektnost citování

Hodnotí se využití cizojazyčných pramenů (v 

případě plagiátu je student vyřazen ze studia bez 

další obhajoby)

Slohové zpracování 0-15 bodů 15 Hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce

Gramatika textu 0-5 bodů 5 Hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod.

Celkem Max. 100 bodů 100

Celkové hodnocení: 

Bodový zisk za práci Hodnocení

0-50 Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51-60 Dobře (3)

61-80 Velmi dobře (2)

81-100 bodů Výborně (1)


