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Struktura práce/obsahové záležitosti:

Předkládaná bakalářská práce je z hlediska struktury přehledně a funkčně členěna, pojata 
velmi čtivě s dodržením odborného stylu výkladu tématu odpovídající úrovni velmi dobré 
studentky oboru Informační studia a knihovnictví.

Studentka, a velmi rád to konstatuji hned v úvodu mého oponentského posudku, odevzdala 
vpravdě bakalářskou práci nadprůměrné úrovně. Tato práce by mohla v podstatě být prací 
diplomovou a konstatuji to s velkým uznáním, pochopitelně při rozšíření použité literatury, 
zejména pak cizojazyčné, a při rozšíření tematického záběru.  

Studentka Rozsypalová je navíc  ve své profesi uznávanou a nadšenou odbornicí
s třináctiletou praxí (jak sama konstatuje v předmluvě práce, v které oceňuji vystihnutí jejího 
profesionálního záběru) a mohu řadu aktivit její domovské Městské knihovny Loket vidět i na 
sociálních sítích. Jsem přesvědčen, že za řadou aktivit, které jsou poměrně frekventované, se 
skrývá i obdivuhodná a užitečná práce autorky bakalářské práce. Praxe studentky je
naplňována nejen s profesionalitou, promyšleností, ale i srdcem. Tyto právě konstatované 
atributy vidím jako nesmírně důležité pro informační přípravu dětí mladšího školního věku, a 
to na prvním a druhém stupni základní školy, kdy se formuje vztah dětí ke čtenářství i 
gramotnosti v nejširším pojetí obecně. Klára Rozsypalová je ponejvíce ve své kvalifikační 
práci zaměřena na 2.stupeň základní školy, přestože uvažovala zahrnout i 1.stupeň, od čehož 
ale upustila.

Studentka téma společensky nesmírně důležité, a přesto mnohdy přehlížené a podceňované, 
uměla pojmout po teoretické stránce a zároveň se v její práci odráží velká zkušenost 
profesionální knihovnice se zaměřením na dětského čtenáře a uživatele.

Metodicky je práce dobře započata vysvětlením role a umístěním informačního vzdělávání do 
celkové gramotnosti, resp. funkční gramotnosti. Autorka práce si základně všímá 



terminologie, ale i některých modelů. Ty by šly sice diskutovat a polemizovat s nimi, ale to 
není předmětem práce. Je jen škoda, že autorka nešla ještě více do historie, anebo aspoň 
nezaznamenala autory historicky povolané k dané problematice, např. Lidmilu Vášovou, 
dřívější pedagožku ÚISK FF UK, která k tématu publikovala celou řadu prací, např. k tématu 
bibliopedagogiky.    

Role celoživotního vzdělávání i kompetence knihovníka pro informační vzdělávání jsou 
zařazeny vhodně. Cenná je kapitola o vzdělávání knihovníků v Karlovarském kraji 
s přechodem do této oblasti realizované v Městské knihovně v Lokti. 

Oceňuji, že na základě stanovených hypotéz autorka práce realizovala malý výzkumný 
projekt k analýze stavu informačního vzdělávání žáků 2.stupně v knihovnách Karlovarského 
kraje. K danému výzkumu od stanovení výzkumných otázek až po vyhodnocení a 
prezentování v přehledných a dobře značených grafech nemám výhrad, jde o zajímavou 
problematiku podepřenou vhodným vzorkem respondentů.  Cenná je pak kapitola 8. Návrhy a 
doporučení.

Práci nemám v podstatě co vytýkat,  vychází dobře z teorie a praxe, jen bych doporučil při 
případném navazování v nějaké další kvalifikační práci zahrnout více historie a více použít 
cizojazyčnou literaturu. V některých tématech by stálo za to s autorkou diskutovat, ale to 
nemusí být předmětem tohoto hodnocení oponentem.

Výběr informačních pramenů:

Účelný pro tuto práci.

Stylistická a gramatická úroveň práce:

Bez výhrad.

Formální a grafická úprava práce:

Bez výhrad, velmi kvalitní.

Hodnocení bc. a dipl. prací

Bodový zisk za práci Hodnocení

0-50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51-60 bodů Dobře (3)

61-80 bodů Velmi dobře (2)

81-100 bodů Výborně (1)



Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 
hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky 
práce, splnění zadaného úkolu, využití 
výzkumných metod apod.

0-40 bodů / 38

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 0-20 bodů / 17

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v 
textu, korektnost citování; hodnotí se využití 
cizojazyčných pramenů; ( v případě plagiátů je 
student vyřazen ze studia bez další obhajoby)

0-20 bodů / 15

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 
styl vyjadřování; rozsah práce

0-15 bodů / 18

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod.

0-5 bodů / 4

CELKEM max. 100 bodů /  92

Závěr:   Předloženou práci doporučuji k obhajobě, hodnotím stupněm výborně. Doporučuji 
opublikovat podstatné části v časopise Ikaros nebo v jiném oborovém časopise a motivovat 
studentku pro pokračování v daném tématu v příští kvalifikační práci, např. na úrovni 
diplomové práce.

Praha, dne 6.2. 2015                                                               Richard Papík, v.r.


