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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. 

30 ze 40 bodů 

Student naplnil zadání práce. Předkládá práci, která vznikla metodou kompilace dostupných 

pramenů, často v chorvatském jazyce. Student dokázal plně využít všech možností této 

metody, práce přináší stručný, ale velmi výstižný obraz knihovnictví v této zemi. Vysoce 

hodnotím to, že se jedná o práci vyváženou, kdy žádná z částí nepůsobí neorganicky. 

Student dobře zvládl i část věnovanou chorvatské knihovní legislativě, popis, resp. obsahový 

výtah ze zákona je jedním z obtížných úkolů. Odborné preference studenta, zájem o 

knihovnické informační systémy se projevuje v rozpracování této části, nicméně význam 

automatizace na systém knihoven je tak významný, že i to považuji za šťastné řešení. 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 20 z 20 bodů 

Autor pracoval na práci samostatně, téma si zvolil před několika lety a považuji práci za 

velmi zdařilý přínos k poznávání zahraničního knihovnictví. Chorvatsko je jednou 

z několika evropských zemí, které jsou menší než Česká republika a zároveň zemí s velmi 

pohnutou nedávnou minulostí. Je velmi zajímavé se seznámit, s knihovnictvím v zemi, jejíž 

obraz není v obecné představě české veřejnosti spojen s podporou vzdělání a kultury. 

Zajímavý je i poznatek o významu školních knihoven pro tento zahraniční systém.  

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) 

18 bodů z 20 bodů 

Autor pracoval převážně s literaturou v chorvatštině, práce byla vytvořena na základě 

dostatečného počtu pramenů. Jejich citování splňuje požadavek přesné identifikace 

pramene.  



slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

15 z 15 bodů 

Práce splňuje požadovaný rozsah práce. Autor užívá odborného stylu psaní, odborné 

termíny jsou užívány správně a autor porozuměl termínům, které užívá chorvatština a 

dokázal je velice obratně převést do české terminologie. Práce je velice čtivá a zajímavá.   

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

4 z 5 bodů 

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

CELKEM   87 ze 100 bodů 

 


