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Rigorózní práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

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

20 bodů 

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro informační 
vědu v ČR 

5 bodů 

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) 

17 bodů 

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

12 bodů 

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

5 bodů 

 
    

CELKEM 
 

59 bodů 

 

Hodnocení rigorózních prací 
Bodový zisk za práci Hodnocení  

0-80 bodů Nedoporučeno k obhajobě 

81-100 bodů Doporučeno k obhajobě 

 

Slovní hodnocení rigorózní práce:  
Metodologie a věcné zpracování tématu 
Ke snížení bodového hodnocení mám následující důvody: 

1) Absence seznamu otázek ke strukturovaným rozhovorům, které autorka 
uvádí jako zdroj informací, absence seznamu respondentů. 

2) Absence hlubší analýzy digitální podoby Archivu ND a návrh jeho 
modernizace z hlediska perspektivy rešeršních systémů.  

3) Absence zdrojů při popisu zahraničních divadelních archivů. 



4) V návrhu projektu revitalizace Archivu ND chybí konkrétní návrhy 
knihovních systémů, jejich hodnocení z hlediska potřeb dané knihovny. 
Chybí zde konkrétní návrhy pro další rozvoj archivní databáze. 

5) Celkově práce nijak neodráží využití knihovnických a informačních metod 
v popisovaném prostředí přesto, že by zde bylo široké pole působnosti 
nejen z hlediska komparace. 

 
 Přínos a novost práce 
 Ke snížení bodového hodnocení mám následující důvody: 

1) Práce pouze popisuje daný stav, v oblasti hodnocení je velice obecná. 
Přináší jen minimální závěry a návrhy řešení.  

 
 
Citování, korektnost citování, využití inf. zdrojů 
Ke snížení bodového hodnocení mám následující důvody: 

1) Odkaz č. 104, str. 71 – obsah www stránky neodpovídají citovanému 
textu. 

2) U informací o archivech: Semperoper Dresden; Royal Opera House chybí 
citace www stránek ev. jiného informačního pramene, ze kterého 
autorka čerpala. 
 

Slohové zpracování 
Ke snížení bodového hodnocení mám následující důvody: 

1) Odborný styl projevu ustupuje na úkor až obrozeneckému stylu 
vyjadřování i v pasážích, kde autorka necituje historické prameny.  
 

Gramatika textu 
Bez snížení bodového ohodnocení a připomínek. 
 
 
 
V Praze 21. října 
 
                                                                PhDr. Helena Hantáková          


