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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Jakub Požárek
Identifikační číslo studenta: 75204705

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační studia a knihovnictví
ID studia: 545160

Název práce: Analýza strategického řízení vědy, výzkumu a inovací
Pracoviště práce: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Oponent(i): Jan Dvořák, Dr.

Datum obhajoby: 07.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Student vysvětlil motivace pro zvolení tématu, kdy v praxi viděl
nedostatky v popisu práce učícího knihovníka. Cílem práce bylo
zmapovat literaturu, vytvořit strukturovaný přehled kompetencí a ve
výzkumné části se chtěl věnovat situaci v ČR a to v různých typech
českých knihoven. Student komisi seznámil s výsledky práce, kdy
zavedení této role je v ČR velmi postupné, zkoumal profesní
přípravu pro knihovníky na VŠ i v kurzech celoživotního vzdělávání.
V praktické části práce vypracoval kvalitativní kolektivní případovou
studii se 6 respondentkami z městských i vysokoškolských knihoven.
Student komisi seznámil s hlavními výsledky a dal ji k dispozici
strukturovaný seznam kompetencí a překážkám pro vzdělávání
knihovníků. Vedoucí práce vyzdvihuje kvalitní komparaci
primárních dokumentů i kvalitní přípravu a provedení rozhovorů.
Vedoucí navrhuje hodnocení výborně (80 bodů). V nepřítomnosti
oponentky byl představen její posudek, kdy jeden z cílů práce
považuje za splněný jen částečně a poukazuje na nejasně
formulovaný závěr práce. Oponentka práce navrhuje hodnocení
velmi dobře (61 bodů). Student se vyjádřil v připomínkám oponentky
ohledně složení vzorku a nejasnému používání pojmu kompetence.
Komise se vzhledem k argumentům studenta, prezentaci výsledků a
průběhu obhajoby shodla na hodnocení velmi dobře.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Petr Voit, CSc. ............................

Členové komise: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. ............................

 PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. ............................

 Ing. Jitka Novotná, Ph.D. ............................
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