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Bakalářská témata:
Název:
Vizuální komunikace knihoven
Anglický název:
Visual communication of libraries
Zadání:
Diplomant se bude nejprve krátce věnovat problematice vizální komunikace a poté si zvolí konkrétní
knihovnu či knihovny, jejichž způsoby vizuální komunikace popíše. Na teoretickou část práce bude
navazovat část praktická, kdy diplomant navrhne změny ve vizuální komunikaci a pokud to bude
možné, tyto změny knihovně pomůže uskutečnit.
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Název:
Efektivizace služeb knihoven
Anglický název:
Efectivization of library services
Zadání:
V poslední době je na knihovny vyvíjen tlak, související s efektivizací služeb a snížením nákladů na
provoz. Lze předpokládat, že se tento tlak se bude v budoucnu jen zvyšovat. Úkolem studenta bude,
provést průzkum řešení, která jsou praktikována v jiných knihovnách v ČR a popřípadě v zahraničí a
navrhnout způsob, jak nejefektivněji zajistit co nejvyšší standard služeb při zachování co nejnižších
nákladů. Počítá se přitom s možností vstupní investice, např. formou grantu, a s možností využití
nových technologií IoT.
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Magisterská témata:
Název:
Trendy ve službách knihoven
Anglický název:
Trends in library services
Zadání:
Student provede rešerši na téma změny ve službách v knihovní praxi a bude se věnovat také jejich
příčinám. Vymezí případné nové služby knihoven se oproti těm, které jsou vnímány jako tradiční a
bude sledovat zvláště zahraniční trendy ve změně postoje knihoven k uživatelům a jejich reakci v
podobě úprav ve službách. Práce se pak zaměří na kategorizaci služeb a jejich rozdělení. To bude
reprezentovat přínos práce. Předpokládá se, že rešerše bude mít široký záběr a výsledky bude možné
publikovat v odborném časopise.
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Název:
Vizualizace knihovních dat
Anglický název:
Vizualization of library data

Zadání:
Student nejdříve popíše základní způsoby vizualizace dat. Potom provede sběr dostupných dat z
knihoven, analyzuje je a na výsledky použije dříve popsané metody. Jeho úkolem bude zjistit, jaké
způsoby vizualizace jsou pro data z knihoven nejvhodnější. Vhodnost metod ověří experimentálně a
výsledky experimentu bude prezentovat.
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