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Cíl práce 

Cílem práce je zjistit, jak středoškoláci, speciálně maturanti, nahlíží na povolání knihovníka. 

Hodnocení práce 

V úvodní části práce se autorka pokouší nahlédnout povolání knihovníka z různých stran 

celkem ve třech obdobích – druhá polovina 20. století, přelom tisíciletí a současnost. Do 

svého přehledu zahrnuje jak pohled veřejnosti a různé stereotypy týkající se náplně práce a 

vlastností knihovníků, tak požadavky na jejich kompetence. Dále představuje možnosti 

oborového vzdělání v ČR, a to jak středoškolského, tak především vysokoškolského. Tato část 

je doplněna výběrem ze zahraničních prací na toto téma. Teoretická část je pojata poměrně 

široce, z čehož plyne jistá zkratkovitost  či povrchnost některých pasáží, také se zde více než 

jinde v práci projevuje nezkušenost s psaním textu takového rozsahu, nicméně autorce nelze 

upřít snahu přinést co nejširší pohled na povolání knihovníka a položit základy pro vlastní 

výzkum. 

Výzkumná část má podobu dotazníkového šetření uskutečněného na střední odborné škole 

v maturitním ročníku. Dotazník pokrýval oblasti představ o osobnosti a vzhledu knihovníka, 

platových podmínkách, náplni práce a vzdělání, díky spolupráci se školou měl dotazník 

velkou návratnost, autorce se podařilo shromáždit rovných 100 odpovědí. Zpracování 

výsledků je solidní a odpovídá úrovni bakalářské práce, kromě celkových výsledků autorka 

prezentuje i srovnání podle zaměření studentů a podle toho, zda navštěvují knihovny nebo ne. 

V závěru autorka vyhodnocuje hypotézy, které si před výzkumem stanovila, a vyvozuje 

několik doporučení pro další výzkum a pro propagaci oboru. 

 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 

hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

Cíl práce byl splněn, téma je rozvíjeno od 

obecného pohledu na povolání knihovníka 

v různých časových obdobích ke konkrétním 

poznatkům získaným z vlastního výzkumu. 

Teoretické části by prospěla větší 

systematičnost, výzkumná část je 

zpracována adekvátně úrovni studia.  

28 bodů  



přínos  Práce přináší zajímavé poznatky a může být 

užitečným podkladem pro lepší propagaci 

oborového studia i knihoven samotných.  

15 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů  

Autorka využívá dostatečný počet pramenů, 

které jsou korektně citovány, používá také 

zahraniční prameny, jejichž výběr není 

příliš systematický.  

15 bodů  

slohové zpracování  Práce je psaná odborným stylem, který 

místy sklouzává do obecné češtiny. Rozsah 

je odpovídající. 

10 bodů  

gramatika textu  Chybějící nebo přebývající čárky ve větách. 4 bodů  
 

      

CELKEM  
 

72 bodů  

  

Práci považuji za poměrně zdařilou, splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto 

ji doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

 

V Praze dne 26.5.2021     Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 

 


