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Název práce:  Kompetenční profil tiskového mluvčího vybrané velké 

knihovny 

 

Typ práce:     bakalářská 

Hodnocení práce:    výborně 

Vedoucí práce:    PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 

Oponent/-ka práce:    PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

Řešitel/-ka práce:    Hana Hettenbergerová 

Slovní hodnocení práce 

Předložená práce se věnuje kompetenčnímu profilu specifické pracovní pozice v knihovnách: role 

tiskové/ho mluvčí. BP je logicky strukturována a řazena. V teoretické části studentka uvádí do 

širšího rámce zpracovávané problematiky a definuje základní terminologický aparát. Prokazuje 

zde schopnost výběru relevantních zdrojů i jejich korektního citování. Oceňuji, že se nezaměřuje 

úzce na terminologii českou, ale uvádí i pojmy z dalších evropských jazyků. 

V praktické části práce studenta realizovala kvalitativní výzkum formou řízených rozhovorů se 

zástupci dané profese. Metodicky je i tato část práce kvalitně zpracována. Výstupy jsou 

anonymizovány a řádně schváleny všemi respondenty. V rámci rozhovorů jsou podrobeny 

kritickému pohledu praxe standardy uvedené v Národní soustavě povolání. Na základě výsledků 

výzkumu je navržen kompetenční profil tiskového mluvčího v knihovně.  Předložený postup tedy 

odpovídá zadání a splňuje požadavky kladené na BP.  

Stylistická a gramatická úroveň práce je na velice dobré úrovni s jen menším množstvím chyb a 

překlepů (9, 36,39,46). Některé méně šťastné formulace v souhrnech obsahu rozhovorů vycházejí, 

předpokládám, z vyjádření samotných respondentů. Závěrečný soupis použité literatury bych pro 

větší přehlednost doporučovala číslovat.  

 

Při obhajobě bych byla ráda, kdyby předkladatelka zodpověděla následující otázky:  

 

1. Proč předkladatelka zvolila odlišné škály pro jednotlivé kompetence v navrhovaném 

kompetenčním modelu (0-5 vs. 0-3, resp. 1-8)? Osobně považuji tuto nejednotnost za 

matoucí. 

2. Jaká specifika vidí předkladatelka v pojetí role tiskové mluvčí v knihovně oproti jiným 

segmentům neziskového sektoru, příp. komerční sféry? 

3. Proč předkladatelka nezakomponovala do BP aspekt budování značky? 

 

Na základě výše uvedeného posouzení doporučuji bakalářskou práci Hany Hettenbergerové k 

obhajobě s hodnocením „výborně“ za podmínky, že studentka řádně zodpoví všechny výše 

uvedené dotazy.  

Bakalářské práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 
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metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

35 bodů (ze 40) 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 15 bodů (ze 20) 

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 (ze 20) 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

15 bodů (z 15) 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

5 bodů (z 5) 

      

CELKEM  max. 100 bodů 90 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne  12.1.2018  PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


