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Předkládaná bakalářská práce, která se věnuje poměrně nové problematice kulturních a kreativních 

průmyslů, má přehlednou strukturu. První část práce obecně představuje základní pojmy z této oblasti a 

přes nejednotnou terminologii se snaží najít postavení knihoven v kulturních a kreativních průmyslech, 

respektive kulturních a kreativních odvětvích. Prostor v teoretické části je věnován též současnému vývoji 

kulturních a kreativních průmyslů v České republice, včetně jejich mapování a mapování potřeb knihoven, 

které provedl Institut umění – Divadelní ústav.  

Třetí kapitola demonstruje kreativní přístup knihoven k poskytování veřejných knihovnických a 

informačních služeb, a to na příkladu poskytování služeb ve veřejném prostoru. Skutečnost, že kreativita v 

knihovnách dostává stále větší prostor, v textu názorně dokazují uvedené příklady z českého i 

zahraničního prostředí. Autorka v praktické části vybrala a popsala celkem sedm různých projektů, jejichž 

prostřednictvím knihovny kreativním způsobem vystupují mimo zdi svých budov (od knihobudek po 

bibliobusy) a pomocí kterých se knihovny snaží přiblížit své služby současným i potenciálním uživatelům. 

Výběr stručně popisuje současný stav služeb v této oblasti a může sloužit k dalšímu rozpracování. 
 
Práce je sepsána poměrně čtivým odborným stylem bez závažnějších stylistických chyb. Informační 

zdroje byly voleny adekvátně k tématu a náležitě citovány. 
 
Cíl práce byl naplněn, bakalářskou práci tedy doporučuji k obhajobě s výsledkem výborně. 
 

   

 
V Poděbradech dne 25. 8. 2016. 
 
Mgr. Pavlína Kolínová 
 
 
 
 



Hodnocení bc. a dipl. prací  
 

Bodový zisk za práci  Hodnocení  

0-50  bodů  Neprospěl, nedoporučeno k 

obhajobě  

51-60 bodů  Dobře (3)  

61-80 bodů  Velmi dobře (2)  

81-100 bodů  Výborně (1)  

 
 

Bakalářské práce 
 

Aspekt kvality práce Vysvětlení Možné bodové 

  hodnocení 
   

Metodologie a věcné hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky 35 bodů 
zpracování tématu práce, splnění zadaného úkolu, využití  

 výzkumných metod apod.  
   

Přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu  18 bodů 
   

Citování, korektnost hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v 18 bodů 

citování, využití textu, korektnost citování; hodnotí se využití  
informačních zdrojů cizojazyčných pramenů; ( v případě plagiátů je  

 student vyřazen ze studia bez další obhajoby)  
   

Slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný  10 bodů 

 styl vyjadřování; rozsah práce  
   

Gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 3 body 

 čárky ve větách apod.  
   

   
   

CELKEM   84 bodů 
   

 


