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Bakalářská práce předložená k obhajobě se zabývá tématem, které se v souvislosti s knihovnictvím často 

nezmiňuje – ale při pozorném čtení textu práce je zřejmé, že s ním velmi souvisí. Autorka práce nás 

uvádí do problematiky kulturních a kreativních průmyslů. V úvodní části práce je vymezena základní 

terminologie – ta je na první pohled trochu nepřehledná, ale v závěru 2. kapitoly již čtenář práce má                  

o jednotlivých pojmech a jejich vzájemných vztazích ucelený přehled. Následuje vsazení knihoven a 

jejich aktivit a služeb do kontextu kulturního a kreativního průmyslu – tuto část považuji za velmi 

přínosnou, jelikož nabízí trochu odlišný pohled na propojení knihovny s okolím a její možný přínos pro 

rozvoj veřejného prostoru a podporu kreativních aktivit.  

Výše uvedené je pak ilustrováno na konkrétních příkladech několika projektů: jedná se většinou o 

projekty, jejichž kořeny jsou v zahraničí (zajímavý je silný vliv severských zemí v této oblasti), ale 

v posledních letech se začaly rozvíjet i v prostředí České republiky.  

Velmi kladně hodnotím jak výběr tématu, tak jeho zpracování – založené na dobré volbě pramenů a 

kvalitní práci s nimi. Autorka práce do textu vložila i své osobní zkušenosti a zaujetí pro téma, což se 

na práci pozitivně projevilo.  

Jednotlivé aspekty bakalářské práce hodnotím následujícím způsobem:  

Aspekt bakalářské 

práce 

Zdůvodnění Možné 

hodnocení 

Zvolené 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Velmi kvalitně byly zpracovány jak 

teoretická (vymezení terminologie a 

práce s přehledovou literaturou), 

tak praktická část (popis 

jednotlivých projektů) bakalářské 

práce. Oceňuji zmapování klíčové 

literatury k tématu a ucelený 

přehled ne zcela triviální 

terminologie.  

 

0-40 bodů 37 

přínos a novost práce Práce se věnuje působení knihoven 

ve veřejném prostoru a jejich 

zasazení do oblasti kulturního a 

kreativního průmyslu – což je pojetí 

role knihoven, které není v odborné 

0-20 bodů 15 



Zpracovala: PhDr. Hana Landová, Ph.D. 

 

 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce splňuje požadavky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Doporučuji hodnotit stupněm 

„výborně“.  

 

                                                                                                                     ………………………. 

PhDr. Hana Landová, Ph.D.  

V Praze dne 25. 8. 2016 

literatuře často zmiňováno, a proto 

jej považuji za nové a přínosné.  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Výběr pramenů je zcela 

odpovídající tématu práce – 

zahrnuty jsou jak české, tak 

zahraniční informační zdroje. 

Použité prameny jsou korektně 

citovány. Oceňuji využití 

ilustračních fotografií, zejm. v části 

věnované popisu jednotlivých 

projektů.  

0-20 bodů 20 

slohové zpracování Styl psaní kolegyně Čejková považuji 

za odpovídající typu práce: správně 

používaná terminologie, odborný styl 

psaní, který ale působí čtivě a 

přirozeně. Problémy se občas vyskytují 

v souvislosti s anglickými termíny, 

které zřejmě ještě nemají v češtině svůj 

ekvivalent. Vznikají pak stylisticky 

poněkud neobratná spojení jako např.: 

„Každá makerspace nabízí …“ nebo 

„Potenciál makerspace prostor 

knihovny …“ apod. Toto je ale 

náročná disciplína, která dělá potíže i 

zkušeným autorům odborných textů.  

0-15 bodů 11 

gramatika textu Kvalita textu není nadměrně 

narušena negativními 

gramatickými či stylistickými jevy. 

Objevilo se jen několik překlepů či 

chyb (např. s. 15: „…s muzey a 

archivy…“ 

0-5 bodů 3 

CELKEM   max. 100 

bodů 

86 


