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Bakalářské práce  

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 

hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod.  

38 ze 40 bodů 

Hana Hettenbergerová předkládá práci, která je výborná po stránce metodologické i věcné. 

Práce je logicky stavěna, postupuje od obecného ke konkrétnímu. Studentka se opírá o 

dostupnou teoretickou literaturu k tématu, neopomněla ani legislativní normy, a je si v této 

oblasti natolik jistá, že i výstupy její práce v praktické části jednoznačně směřují 

k hlavnímu cíli, tj. stanovení kompetenčního profilu tiskového mluvčího knihovny. Tyto 

výstupy jsou dostatečně přesvědčivé, právě díky tomu, že se nejedná o ad hoc navržené 

schéma, ale výčet kompetencí (ve struktuře Národní soustavy povolání) vychází 

z teoretické i praktické části práce. Autorka dokázala vytěžit znalosti čtyř respondentů, 

s nimiž se osobně setkala. Rozhovory jsou anonymizované a byly vedeny tak, že přinesly 

mnoho cenných nových poznatků. Z práce vyplývá, že hlavní forma vzdělávání na této 

pracovní pozici je zasazena do oblasti celoživotního vzdělávání, což vzhledem 

k proměnlivosti mediálního prostředí v posledních dvaceti letech (nástup internetu, 

sociální sítě) je pochopitelné.  

přínos  hodnotí tvůrčí zpracování tématu  20 z 20 bodů  

Hana Hettenbergerová přistoupila ke své práci velmi odpovědně a s pokorou i vědomím 

toho, že se jedná o téma, které je i není hlavní náplní studia programu INSK. Při své práci 

osvědčila schopnost komparace poznatků z jednotlivých rozhovorů, jejich zasazení do 

teoretického rámce a kritického vyhodnocení. Postřeh o absenci pracovní pozice Vedoucí 

knihovny v Národní soustavě povolání svědčí o tom, že se nad tématem opravdu podrobně 

zamýšlela. Další postřeh je uveden ve shrnutí rozhovorů, kdy autorka připomíná, že 

vzdělání v oblasti mediálních studií nebo žurnalistiky usnadní uchazeči o pracovní pozici 



tiskového mluvčího minimálně přijetí do práce. I když respondenti uvádí, že bylo nutné se 

mnoho věcí doučit, lze říci, že základní znalostní i osobnostní rámec, který je podmínkou 

pro tuto práci, získali právě svým formálním studiem.  

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)  

18 z 20  bodů  

Studentka využila celkem 24 pramenů v českém jazyce (včetně překladové literatury). 

Dalším významným pramenem byly polostrukturované rozhovory. Literatura je aktuální. 

Nebyl využit žádný zahraniční zdroj a téma není nijak komparováno se znalostmi 

v zahraničí. Je však pravdou, že by se jednalo o rozšíření nad rámec zadání a navíc je 

práce, z hlediska oboru managementu knihoven, velmi striktně zařazena do českého 

prostředí.  

slohové zpracování  hodnotí se čtivost textu, skladba vět, 

odborný styl vyjadřování; rozsah práce  

10 z 15 bodů  

Práce je čtivá, autorka se dopouští drobných stylistických neobratností, např. použití slova 

„byrokracie“. Práce je v dostatečném rozsahu. Autorka velmi pečlivě psaní práce 

konzultovala a respektovala doporučení, která se týkala zejména stylistiky, není tedy 

možné, abych hodnotila práci jinak než jako vydařenou i po této stránce.  

gramatika textu  hodnotí se gramatická úroveň práce, 

hrubky, čárky ve větách apod.  

5 z 5 bodů  

Posuzovatelka neshledala významný výskyt gramatických chyb v práci  

CELKEM  
 

91 ze 100 bodů  

 

 

Hodnocení bc. 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)  

 


