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Autorka bakalářské práce:  Blanka   E l l e d e r o v á 

Název bakalářské práce:  Referenční služby Hudebního oddělení Městské knihovny v Praze 

Vedoucí bakalářské práce:  PhDr. Eva Bratková, Ph.D. 

Návrh klasifikace:  Výborně (1) 

V Praze, dne 26. 1. 2014 

Hodnocení 

K obhajobě předkládaná bakalářská práce Blanky Ellederové vznikla na základě iniciativního 

návrhu samotné autorky - studentky kombinovaného studia INSK. Působí dlouhá léta 

v Hudebním oddělení (HO) Městské knihovny v Praze (MKP), zejména pak na úseku 

referenčních služeb, a tak byl námět na zmapování dotazů současných čtenářů a uživatelů 

v této specifické oblasti i oboru velmi vítán. Cílem práce byl rozbor a popis referenčních 

služeb HO MKP s doplněním rozboru dotazů za malé časové období tak, aby to odpovídalo 

požadavkům na bakalářskou práci. Definitivní podoba práce ale v mnohém překročila zadané 

úlohy, v podstatě byla odevzdána magisterská diplomová práce. Práce má nadlimitní rozsah 

(71 s. hlavního textu), kvalitní obsah s výrazným vlastním přínosem a relevantní 

uspořádanost. Přesahuje úroveň běžně odevzdávaných bakalářských prací na ÚISK. 

Autorka se na práci pečlivě připravila také bibliograficky, v předstihu připravila výchozí 

rešerši k tématu. Seznam na konci práce zahrnuje výběr cca 50 titulů použité literatury 

a dalších zdrojů, které byly prostudovány a použity. Seznam je připraven vzorně (na s. 78-82), 

v souladu s doporučeným standardem (ISO 690:2010). Autorka v celé práci korektně 

a pečlivě cituje pomocí harvardského stylu. Našla jsem jenom několik málo překlepů, které se 

zřejmě nepodařilo při závěrečné korektuře odstranit (na s. 13 je citován autor Rothstein, chybí 

ale referenční záznam, autorka M. Matoušová, která má korektní referenční záznam, má 

několikrát v citacích uveden překlep v příjmení – „Matoušková“, a na s. 46 je omylem u hesel 

TDKIV citován autor Hůlek). Oceňuji také mimořádné úsilí vložené autorkou do přípravy 

a realizace ne zcela lehkého průzkumu dotazů uživatelů MKP. 

Hlavní text bakalářské práce autorka logicky uspořádala do 4 kapitol s připojením závěru (bez 

číslování). S tímto uspořádáním lze souhlasit, je přehledné, dělení některých částí jde až na 

4. úroveň hierarchické struktury (není již promítána do Obsahu). Stanovená struktura práce 

odpovídá zadaným úkolům. 

První část práce (kap. 1.) je věnovaná podrobnějšímu osvětlování terminologie dané oblasti 

a základním teoretickým poznatkům referenčních služeb. Autorka přidala i historické aspekty 

užívání hlavních termínů, a to je potřeba ocenit. Text kapitoly je napsán přehledně 

a srozumitelně, hlavním zdrojem byly renomované tituly relevantní literatury, které jsou řádně 

citovány, autorka ale plně zvládá i srovnávání a hodnocení prezentovaných jevů a procesů. 

První vlastní přínos autorky práce je pak zahrnut v rozsáhlejší druhé a třetí kapitole. Druhá 

kapitola přináší de facto výsledky analýzy stávajících informačních služeb MKP, zejména pak 

služeb referenčních včetně virtuálních. Přináší zajímavé informace zejména stran celkové 

organizace a lokalizace provozování těchto služeb v dané instituci. Zeptala bych se autorky 

pouze, jestli trvá na vlastní definici virtuální referenční služby (na s. 31), namítnout lze, že 

i klasická referenční služba může využívat informačních a komunikačních technologií. Lepší 

definici lze najít ve známé instrukci americké asociace RUSA. 

Obsah třetí kapitoly bezprostředně navazuje na předchozí. Autorka představuje výsledky 

skvěle provedené analýzy referenčních služeb HO MKP. Texty dílčích částí dokládají, že 

autorka zná své mateřské pracoviště velmi důvěrně a že je v podstatě expertem v oblasti 
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referenčních služeb. Zdá se, že MKP má na tomto úseku optimální personální zajištění a že 

dotazy čtenářů lze z velké části uspokojovat na základě vlastních informačních zdrojů této 

instituce (v tomto směru se rýsovala i jedna z hypotéz následně provedeného průzkumu 

dotazů informačních čtenářů). Kapitola přináší řadu zajímavých informací. 

Druhý a podstatný vlastní přínos B. Ellederové je představen v kapitole čtvrté. Autorka 

připravila a provedla průzkum informačních dotazů čtenářů HO MKP. S cíli a hypotézami 

průzkumu je možné souhlasit. Nabízelo se větší množství parametrů ke zkoumání, autorka si 

ale vybrala jenom některé (aby je bylo možné na úrovni bakalářské práce zpracovat). 

Nicméně, stanovila si v některých částech, co do připravenosti bakalářů na výzkumné metody, 

ne zcela lehký úkol: zkoumá nejenom samotné kategorie dotazů, ale dává je navíc do vztahu 

se zdroji pro jejich zodpovídání – v řadě případů byl jeden dotaz realizován pomocí více 

zdrojů (autorka tyto kombinace krátce zmiňuje na s. 70). V tomto směru by bylo vhodné 

doplnit další informace o zpracování dat a více osvětlit některé grafy (na obr. 5-6, 9-10 aj.). 

Jde o grafy, které znázorňují užití jednotlivých zdrojů postupně za sebou pro celý souhrn 

dotazů dané kategorie – prezentovaná čísla to dokládají (kombinace více zdrojů na jeden 

dotaz už ale kalkulovány nebyly). 

Výsledky průzkumu jsou, nicméně, zajímavé a podnětné, dokládají široké spektrum dotazů 

a odpovědí referenční služby ve specifické oblasti hudby v MKP. Pokud je z velké míry pro 

zodpovídání dotazů čtenářů HO MKP užíván zejména katalog Koniáš, pak to asi dokladuje 

kvalitní fondy literatury a jiných zdrojů celé této instituce. Drobná formální připomínka: na 

s. 47 je omylem uveden chybný odkaz na obr. 1 a 2 (odkazováno je na čísla 6 a 7). Kvituji, že 

autorka zařadila v části 4.6.3.3 mezi faktografické dotazy také dotazy bibliografické 

(například dotaz na název hudební skladby je bibliografického charakteru), byť v jiných 

institucích to takto pojato není. Z hlediska teoretického to ale možné je. 

Analýza referenčních služeb a zejména průzkum dotazů přinesl řadu nových zjištění. Autorka 

toho plně využila a zařadila na konec hlavního textu kvalitně připravený závěr. 

Bakalářská práce je i po formální stránce připravena na odpovídající úrovni. Obsahuje také 

3 řádně označené a odkazované přílohy včetně seznamu zkratek před začátkem textu. V textu 

se vyskytují jenom některé malé překlepy a chyby, např. na s. 18 (slovo „terciálních“ má být 

„terciárních“), na s. 53, 55 a jiných se vyskytují zápisy procent ve smyslu podstatného jména 

bez mezer (např. 38,46%, korektně má být 38,46 %), doporučen je zápis s pevnou mezerou. 

Závěrem ráda konstatuji, že práce B. Ellederové splnila zadání bakalářského úkolu beze 

zbytku, v mnohém byly úlohy překročeny. Autorka je při výkladech přesvědčivá. Pracovala 

systematicky a samostatně, umí zaujímat a prosazovat vlastní názory. Práce zahrnuje dva 

velké vlastní přínosy. Několik drobných nedostatků lze omluvit, v žádném případě ale 

nemohou ovlivnit celkové pozitivní hodnocení celé bakalářské práce. Doporučuji ji 

k obhajobě jako celek a navrhuji ji klasifikovat jako Výbornou. 

Eva Bratková, v. r. 


