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Radka Římanová kladně zhodnotila kvalitní zpracování práce a její
logickou strukturu, výstupy z praktické části práce podle jejího názoru
směřují k vytvoření kompetenčního řešení. Kladně hodnotí výsledky čtyř
rozhovorů s knihovníky na pozici tiskových mluvčí. Navrhuje známku
výborně.  
Oponentka PhDr. Helena Lipková, Ph.D. se shodla s hodnocením vedoucí
práce. Kvalitativní výzkum v praktické části hodnotila jako zdařilý a
vyzdvihla kritické hodnocení zjištěných výsledků. Kladně zhodnotila výběr
zdrojů a korektnost citování, ocenila také stylistické zpracování. Celkově
práci hodnotí výborně. Oponentka práce položila doplňující dotazy týkající
se odlišných hodnotících škál k navrhování kompetenčních profilů, jaká
jsou specifika práce tiskových mluvčí v knihovnách a proč nebyl do práce
zakomponován trend budování značky. Studentka uvedla, že škály se
shodovaly s Národní soustavou povolání. Tiskoví mluvčí v knihovnách
podle jejího názoru nejsou tolik vystaveni tlaku médií nežli jiné neziskové
organizace a jejich náplň práce zasahuje vedle propagace knihovny také do
dalších aktivity administrativního charakteru. Podle autorky byl branding
knihoven v práci zohledněn v teoretické části, kde se věnovala budování
dobrého jména a pověsti instituce. Vedoucí práce zmínila, že žádný z
respondentů rozhovorů budování značky přímo nezmínil. Předsedkyně
komise položila doplňující dotaz k pozici tiskových mluvčí, dle studentky
nikdo ze zmíněných respondentů nepracoval na pozici přímo nazvané
tiskový mluvčí, ačkoliv tomu odpovídala náplň práce.

Hodnocení komise: Komise se shodla na hodnocení výborně.

Výsledek obhajoby: Výborně
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