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Povinná kritéria hodnocení práce Stupeň 
hodnocení
1 2 3 4

Formální úprava a náležitosti práce x
Logická stavba a členění práce x
Jazyková a terminologická úroveň x
Adekvátnost použitých metod a 
způsob jejich použití

x

Důkladnost zpracování (jdoucí do 
podrobností)

x

Práce s literaturou (citace, 
poznámky)

x

Práce s prameny (využití, citace, 
poznámky)

x

Vymezení cíle a jeho naplnění x
Vlastní přínos studenta x

Připomínky a náměty:

Bc. Pavla Gajárková si zvolila jako téma jeden z frekventovaných projevů každodenní úřední 
praxe, a sice registry a především registr smluv se zvláštním důrazem na anonymizaci údajů. 
Při hodnocení výsledku jejího snažení je třeba říci, že vznikla práce nepříliš čtivá (což je dáno 
částečně tématem), ale na druhou stranu velmi prakticky zaměřená a užitečná.

Závažnější výtky mám především k formální stránce zpracování – pominu-li množství 
drobných prohřešků (poslední řádek odstavce na nové stránce, chybné používání uvozovek a 
vůbec úprava přímé řeči, drobné překlepy či nedotažené opravy původního textu, jejichž 
důsledky jsou písmena navíc atd.), ráda bych upozornila především na to, že zcela chybí 
jakékoli hodnocení dosavadní literatury či jiných zdrojů, které autorka používala. Také nejsou 
zmíněny metody práce, které jsou nadále používány. Není mi jasný systém, podle něhož je 
uspořádán závěrečný seznam literatury a upozorňuji také na kuriozní pasportizaci obrazové 
přílohy, kde odkaz vede na pevný disk v počítači autorky a z hlediska jakékoli verifikace je 
nesmyslný. Navíc se zjevně jedná o soubor z agendy ministerstva vnitra a tedy předpokládám, 
že je dostupný on-line?

Dále nepovažuji za úplně šťastné dlouhé citace z pramenů právní povahy – autorka tak sice 
zabezpečila, že informace budou zcela exaktní, nicméně alespoň pokus o vlastní interpretaci 
textu pramenů by lépe prokázala, že je schopna vlastního úsudku o věci (vzhledem k její praxi 
v zaměstnání o něm nepochybuji, předložená práce jej však neprezentuje). Zároveň soudím, 
že obecná teoretická část věnovaná registrům zastiňuje konkrétní téma práce.



Otázka: Zmiňovaná cesta do registru smluv přes software ministerstva kultury je využitelný 
obecně pro jakéhokoli uživatele či je omezen pouze na resortní instituce?

Celkové posouzení práce a zdůvodnění hodnocení:

Práce velmi detailně provádí zájemce o dané téma problematikou vzniku registrů u nás, 
konkrétně se pak zabývá registrem smluv a problematikou anonymizace údajů v nich. Obecná 
část převažuje nad touto konkrétní otázku, nicméně cíl práce byl bez pochyby splněn. Práce je 
pak mírně devalvována množstvím formálních pochybení. Přesto se může stát solidním 
východiskem pro praktickou práci se smlouvami u různých původců. Práci tedy doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.
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