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Aspekty práce

Vysvětlení

Možné bodové
hodnocení

metodologie a věcné
zpracování tématu

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné)
stránky práce, splnění zadaného úkolu,
využití výzkumných metod apod.

40 ze 40 bodů

Hodnocená práce představuje fenomén čtenářských klubů organizovaných knihovnami.
Jedná se aktivitu, která je provozována knihovnami tradičně a bytostně k nim patří. První
veřejné knihovny, zejména v 19. stol. často vznikaly jako sdružení lidí se zájmem o čtení a
dýchánky, kde se o přečteném hovořeno důvěrně známe z mnoha děl krásné literatury
popisujících život intelektuálních vrstev měšťanské společnosti. Autorka ve své práci
předkládá historický přehled tohoto fenoménu v mezinárodním i českém kontextu.
V současné době, kdy dochází k proměnám knihoven, se tyto aktivity často transformují do
podob autorského čtení, pouhé besedování nad vlastním čtenářským zážitkem již není tak
obvyklé. Autorka práce má sama profesní zkušenost s organizací čtenářského klubu
v Městské knihovně v Praze. Studentka předkládá typologii čtenářských klubů, všímá si i
čtenářských klubů na sociálních sítích nebo v médiích (rozhlas, televize). Autorka provedla
online dotazníkové šetření v anglosaských zemích. Získané poznatky významně dotváří
obraz jevu v mezinárodním kontextu. Otázky, které autorka klade, svědčí o jejím zájmu i
znalosti zkoumaného. V praktické části zpracovala autorka případovou studii čtenářského
klubu FRESH books (Městská knihovna v Praze).
přínos

hodnotí tvůrčí zpracování tématu

20 z 20 bodů

Práce vysoce převyšuje požadavky kladené na bakalářskou práci a svým přínosem by mohla
být i prací diplomovou. Doporučuji autorce, aby se tématu věnovala i nadále a zejména aby
došlo k publikování výsledků jejího mezinárodního šetření, se kterým by se měla seznámit
česká odborná veřejnost.
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 z 20 bodů

Práce byla zpracována na základě 138 pramenů, jejich seznam představuje precizní citační
seznam, autorka věnovala rešerši zdrojů i formální úpravě velkou pozornost. Seznam
pramenů svědčí o vysoké profesionalitě autorky práce, která plně ovládá kompetence
akademického psaní.
slohové zpracování

hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 15 z 15 bodů
styl vyjadřování; rozsah práce

Ani k stylistice práce není možné mít nějaké námitky. Práce je čtivá a zajímavá, vše, co
v práci autorka uvádí je podloženo hlubokou znalostí témeatu.
gramatika textu

hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 5 z 5 bodů
čárky ve větách apod.

Gramatická úroveň práce splňuje nároky kladené obvykle na tento typ kvalifikační práce.
CELKEM

100 ze 100 bodů

