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Práci doporučuji k obhajobě, navržené hodnocení výborně.   

Otázka k obhajobě: 

Máte nějaké informace, jaké konkrétní kroky podnikne Knihovna Václava Havla nyní, po té, 

co byl proveden výzkum? 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

35 bodů 

Autorka řešila ve své práci zcela konkrétní zadání, které bylo inspirováno potřebou 

knihovny Václava Havla o pomoci se zpětnou vazbou od uživatelů digitální knihovny.  

Autorka v první části práce zpracovala komparativní kompilát o prezidentských 

knihovnách, zejména v USA a konkrétně porovnala rozličné údaje o třech vybraných 

prezidentských knihovnách. Získané údaje považuji za velmi inspirativní četbu, otevírající 

otázku prezentace současných dějin veřejnosti, prezentaci hlavy státu, jako odpovědné 

osoby vůči celému národu. Prolnutí paměťové instituce a zájmu o státní správu nám 

ukazuje, že mladá znovunalezená demokracie ČR, má vůči veřejnému poskytování 

informací ještě velké rezervy. Metodologicky pečlivě připravované dotazníkové šetření 

mezi uživateli digitální knihovny Václava Havla nese všechny rysy kvalitního výzkumu.  

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 

20 bodů 

Práce zpřístupňuje v českém prostředí zcela nové informace o prezidentských knihovnách 

v USA. Z hlediska informační vědy mne velmi zaujala existence repozitářů e-mailové pošty 

prezidentů, což považuji za fenomén, který by bylo zajímavé zkoumat z hlediska 

informačního managementu více. Takové šetření by se však mělo dít ideálně přímo na 

místě, tedy v USA. 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

20 bodů 



Pro práci byly využity relevantní zdroje, které jsou řádně citovány. Pro informace o 

amerických prezidentských knihovnách, a to obecných i konkrétních k jednotlivým 

knihovnám, využila autorka texty v angličtině. Při překladu některých textů, včetně názvů 

institucí, se musela vyrovnávat s problémem jazykové korelace, kterou nelze vyřešit bez 

autorizovaného překladu.  

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce 

10 bodů 

Práce má dostatečný rozsah, text je čtivý, místy lze nalézt odchylky od odborného stylu, 

které by v případě publikování částí práce, bylo vhodné opravit.  

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

4 bodů 

 Práce nevykazuje výrazné gramatické problémy.  

  

CELKEM   89 bodů 

 


