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Mgr. Jiří Konvalinka předkládá k obhajobě obsáhlou rigorózní práci ve které mapuje 

současné možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a informačních pracovníků. 

Práce navazuje na úspěšně obhájenou magisterskou práci. 

Mgr.Konvalinka se tématu věnuje nejen teoreticky, ale také v prakticky- jako pedagog, 

který se zabývá informačními technologiemi, působí také jako lektor v kurzech základní 

počítačové gramotnosti a podílí se na projektech, které se zabývají celoživotním vzděláváním. 

První kapitola je zaměřena na obecný výklad problematiky vzdělávání dospělých. Kromě 

výkladu pojmů se zabývá motivací, managementem, marketingem a končí aktuálním 

problémem - řešením nezaměstnanosti. 

Právním aspektům popisovaného problému je věnována druhá kapitola. Vymezuje funkce 

státu a popisuje nejdůležitější mezinárodní a národní dokumenty. Velmi zajímavé je výstižně 

charakterizuje legislativní podporu dalšího vzdělávání ve vybraných zemích EU. 

Podle autora je stěžejní částí práce kapitola třetí,kteráje také velmi obsáhlá. Věnuje se 

v historickém kontextu mimoškolnímu a školnímu vzdělávání knihovníků. Na závěr autor 

kladně hodnotí tyto aktivity a problém knihovnictví vidí v trvalém finančním podhodnocení 

pracovníků v knihovnách. 

4.kapitola hodnotí situaci na Slovensku a ve Velké Británii v profesním vzdělávání 

informačních pracovníků. 



Pátá kapitola s názvem Současnost a budoucnost programů odborné přípravy je uvozena 

stručným výkladem Koncepce státní informační politiky ve vzdělání ajejím vlivem na sféru 

pedagogickou i knihovnickou. Náš obor s informačním vzděláním začal mnohem dříve a z 

dalších přehledných částí kapitoly je patrné, zlepšení informační gramotnosti zaměstnanců 

knihoven. 

Praxe a teoretické znalosti mgr.J.Konvalinky jsou manifestovány v 6.kapitole, kteráje 

věnována praktické realizaci školení pracovníků knihoven. Je věnována metodice práce 

s dospělými posluchači, koncepci výuky, učebním pomůckám a didaktické technice. Za velmi 

dobrou považuji část s tématem o e-learningu. Doporučuji, aby autor na toto téma připravil 

stať do sborníku Knihovny současnosti 07 a příspěvek přednesl v závěrečné sekci konference. 

K odbornému stylu a formální úpravě práce nemám připomínek. 

U obhajob by mohl mgr.J.Konvalinka předvést výukové stránky v systému Microsoft Class 

server a případně i v programu Moodle. 

Dále by bylo vhodné, aby pojednal na základě svých dlouholetých zkušeností, jaká témata 

ICT by měla být realizovaná ve výuce. 

Práci bez výhrad doporučuji k obhajobě. 
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