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Předkládaná bakalářská práce se věnuje nepříliš častému tématu spolkových  knihoven, respektive 
jejich transformaci na veřejně přístupný knihovní fond. V teoretické části jsou stručně popsána 
specifika spolkových knihoven a uvedeny čtyři příklady, jakým způsobem jsou tyto instituce dnes 
provozovány. Ve druhé kapitole najdeme vedle popisu zkoumané instituce Masarykovy demokratické 
akademie část věnovanou podmínkám pro zřízení spolkové knihovny, která přináší spíše obecně 
platné informace o provozu veřejných knihoven nežli hlubší pohled do problematiky z hlediska 
spolkových knihoven. Stěžejní část spočívá v třetí kapitole, která zohledňuje dílčí aspekty procesu 
transformace spolkové knihovny. Zabývá se mimo jiné původem knihovního fondu a zmiňuje 
významné osobnosti, v jejichž vlastnictví knihy původně byly – domnívám se, že na tomto místě by 
textu prospělo, kdyby medailonky pro větší názornost doplnily příklady konkrétních titulů. 
Kladně hodnotím zpracování SWOT analýzy k výběru otevřeného knihovního systému pro zkoumanou 
knihovnu a popis dílčích činností transformace knihovny v kapitole 3.7, který by mohl mít praktický 
přínos i pro další knihovny podobného typu. Z textu je patrné, že na cestě ke zdárné transformaci 
knihovny významně přispěla spolupráce s pracovníky a studenty našeho ústavu, kteří zde sehráli 
významnou úlohu po odborné a koordinační stránce.   
 
Práce je sepsána poměrně čtivým odborným stylem, nicméně v textu se objevuje značné množství 
gramatických a stylistický chyb, kterým měla být věnována větší péče při závěrečné korektuře textu, 
např. nesprávné psaní čárek ve větách, překlepy (Severský dům místo Skandinávský dům), psaní 
velkých písmen (opakovaně Ministerstvo Kultury). Obsah na začátku práce nesouhlasí s rozložením 
kapitol v textu. V obsahu není zahrnuta kapitola 2.7 a její podkapitoly, u třetí kapitoly chybí 
podkapitoly popisující proces transformace knihovny a podkapitoly v části 2.5 nesouhlasí s číslováním 
v textu. Informační zdroje byly voleny adekvátně k tématu, ovšem k citování zdrojů mám výhrady. 
Odkazy v textu jsou uváděny na konci věty za tečkou, což považuji na základě platných doporučení za 
nestandardní. Přestože autorka cituje tzv. Harvardským stylem, je závěrečný soupis použité literatury 
číslován. Jako problematický hodnotím především zápis použitých zdrojů, kde v mnoha případech 
chybí povinné údaje jako identifikátory ISBN, ISSN či údaje o dostupnosti, stránkování není uváděno 
v jazyce tvorby bibliografických citací. Bibliografické citace jsou nepřesné a identifikace použitých 
zdrojů je tím pádem poměrně obtížná, viz např: 
 
Tomeš, J., 2013. Průkopníci a pokračovatelé. Praha: Cíl.  
 – citace monografie podle autorky 
 
Vejsadová, J., 2005. Grantové projekty veřejných knihoven.. [Online].  
 – citace online dokumentu podle autorky, patrně se jedná o článek z periodika ITlib 
 
 



Přes uvedené výhrady byl cíl práce naplněn, bakalářskou práci tedy doporučuji k obhajobě s 
výsledkem velmi dobře. 
 
 
V Poděbradech dne 26. 8. 2018. 
 
Mgr. Pavlína Kolínová 
 

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)  

  

 

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. 

30 bodů 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 13 bodů 

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) 

8 bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 
styl vyjadřování; rozsah práce 

8 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod. 

2 body 

 
    

CELKEM 
 

61 bodů 

 

 


