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Diplomová práce předložená k obhajobě je věnována tématu, které je velmi častým námětem
kvalifikačních prací zpracovávaných studenty knihovnických VŠ – informační gramotnosti. Kolegyně
Kateřina Šafářová se však tomuto tématu věnuje z ne příliš populárního úhlu pohledu – z pohledu
standardů, stanovení cílů vzdělávacích programů IG a souvisejících témat. V prostředí ČR nejsou
v rámci vzdělávacích programů MŠ, ZŠ a SŠ jasně stanoveny standardy informační gramotnosti.
Standardům pro tuto věkovou skupinu se jednoznačně nevěnují ani např. školní či veřejné knihovny. Ve
srovnání se zahraničím je to situace velmi odlišná. Téma je velmi precizně zpracováno a kvalita
diplomové práce svědčí o vysoké odborné erudici a hlubokém zájmu diplomantky o dané téma.

Jednotlivé aspekty diplomové práce z hodnotím následujícím způsobem:

Aspekt diplomové
práce

Zdůvodnění

metodologie a věcné
zpracování tématu

Diplomová práce je po věcné i
metodologické stránce zpracována
velmi kvalitně. Struktura práce je
logická. Zvolené metody považuji
za velmi vhodné a oceňuji zajímavé
závěry, které byla diplomantka
schopna ze získaných dat a
informací vyvodit. Z pozice vedoucí
práce mohu pozitivně hodnotit i
celkový přístup diplomantky a její
schopnost samostatně a
konstruktivně řešit jednotlivé úkoly
související s psaním diplomové
práce.

přínos a novost práce Přínos práce vidím zejména
v precizní analytické práce a
vypracovaných závěrech - byl
splněn od počátku formulace
tématu stanovený cíl, tj. zmapovat
situaci a vytvořit jakési prvotní
závěry, které umožní další práci.

Možné
hodnocení

Zvolené
hodnocení

0-40 bodů

38

0-20 bodů

20
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Získané výsledky jsou jednoznačně
hodnotné a poskytují zajímavý
podklad pro další – komplexnější
výzkumy. V praxi budou využity
např. při spolupráci pracovních
skupin IVIG AKVŠ a IVU SDRUK.
citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

Výběr pramenů je zcela
0-20 bodů
odpovídající tématu diplomové
práce – zahrnuty jsou jak české, tak
zahraniční informační zdroje.
Použité prameny jsou korektně
citovány.

20

slohové zpracování

Text předložené DP je velmi dobře
zpracovaný, stylisticky na dobré
úrovni, čtivý a splňuje kritéria pro
tento typ práce.

0-15 bodů

10

gramatika textu

Kvalita textu není narušena
negativními gramatickými či
stylistickými jevy.

0-5 bodů

5

max. 100
bodů

93

CELKEM

Prohlašuji, že předložená diplomová práce splňuje požadavky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Doporučuji hodnotit stupněm
„výborně“.
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PhDr. Hana Landová, Ph.D.
V Praze dne 6. 9. 2015

