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Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržené hodnocení: dobře 

 

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. 

25 ze 40 bodů 

Studentka zpracovala práci na základě vlastní studijní zkušenosti, kdy byla účastníkem 

semináře, v rámci kterého studenti ÚISK pracovali na převedení spolkové sbírky knih do 

funkční knihovny, která bude poskytovat základní veřejné knihovnicko-informační služby 

ve smyslu knihovního zákona. Autorka použila metody popisu, dále čerpala informace 

z rozhovory se zaměstnanci spolku. Pro srovnání provedla malý průzkum práce dalších 

pražských spolkových knihoven. V teoretickém úvodu se studentka snaží nahlížet na 

popisovanou entitu paradigmatem spolkové knihovny. Ne vždy se jí to podařilo plně. Např. 

části věnované možnostím dotačních programů jsou spíše velmi obecným přehledem než 

vysloveně průzkumem možností, kde by mohla spolková knihovna získat prostředky a jak. 

V praktické části popisuje autorka podmínky nově vznikající knihovny, výstupy 

provenienční evidence, která byla studenty prováděna a základní parametry systému KOHA 

který byl studenty ÚISK do knihovny zaveden. V závěru hodnotí úspěchy procesu 

transformace knihovny a stručně uvádí nutné další kroky (např. dokončení evidence 

knihovny v registru Ministerstva kultury ČR). 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 12 z 20 bodů 

Práce je spíše popisná, jedná se o drobný příspěvek k poznání spolkových knihoven v Praze 

a možnosti jejich nízkonákladového provozu.  

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) 

4 z 20 bodů 



Bohužel část uvedení pramenů je velmi problematická. Autorka cituje všechny použité 

prameny, nicméně v citacích je mnoho formálních chyb, zejména v citacích online 

dokumentů.  

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

7 z 15 bodů 

Rozsah práce je na hranici požadovaného rozsahu. Autorka velice pečlivě konzultovala, 

tudíž jako vedoucí mohu říci, že během psaní práce došlo ke zlepšení nicméně stylistická 

úroveň je nevyvážená a místy připomíná spíše strukturované poznámky než plynulý text.  

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

3 z 5 bodů 

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

CELKEM   51 ze 100 bodů 

 


