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Slovní hodnocení práce
Předložená bakalářská práce „Zapojení dětí z dětských domovů do života veřejných
knihoven“ si klade za cíl prozkoumat fungování kooperace veřejných knihoven a dětských
domovů a jejich zapojení do řešení problematiky socializace dětí z dětských domovů. Autorka
přistoupila k tématu se znalostí prostředí a kvalitativní výzkum, popis současného stavu
i následný návrh projektu je postaven na dlouhodobém sledování situace a vlastní činnosti
v této oblasti.
Přestože je zpracování výzkumu s vyústěním v návrh reálného projektu pro BP méně typické,
vzhledem k oboru a zaměření studentky je to pochopitelná a smysluplná volba, u které je
potřeba ocenit poctivost přístupu ke zvolenému tématu. Kvalitativní výzkum splňuje
požadavky na bakalářskou práci, počet respondentů je limitní, ale vyhovující, analýza
a vyhodnocení dat je obsahově i formálně v pořádku.
Autorka si zvolila náročné téma, v ČR většinou opomíjené, a prokázala schopnost samostatné
odborné práce.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „Výborně“.

Hodnotící tabulka
Aspekty práce

Vysvětlení

Možné hodnocení

metodologie a věcné
zpracování tématu

30 – Členění práce, příprava a realizace
výzkumu i samotný návrh projektu (který
nebývá běžnou součástí BP) jsou zpracovány
metodologicky i věcně v souladu
s požadavky na BP a zároveň svým pojetím
přínosné pro další studium dané

0 – 40 bodů
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problematiky.
přínos a novost práce

19 – Téma práce je v ČR relativně nové a
bývá často opomíjeno.

0 – 20 bodů

citování, korektnost citování,
využití inf. zdrojů

15 – Citování a využití informačních zdrojů
neobsahuje zásadnější problémy. Autorka
pracuje výhradně s českými zdroji, což jí
znemožňuje komparaci na mezinárodní
úrovni a práce je tím ochuzena, vzhledem
k vymezení tématu pouze na situaci v ČR to
ale není pro celkové zhodnocení práce
zásadní nedostatek.

0 – 20 bodů

slohové zpracování

13 – Až na drobné nedostatky je práce dobře
a srozumitelně napsaná.

0 – 15 bodů

gramatika textu

4 – Bez větších gramatických chyb.

0 – 5 bodů

CELKEM

81

Výsledné hodnocení práce
Bodový zisk za práci

Hodnocení práce

0 – 50 bodů

Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51 – 60 bodů

Dobře (3)

61 – 80 bodů

Velmi dobře (2)

81 – 100 bodů

Výborně (1)

V Praze dne 27. 8. 2019

Mgr. Marta Kolárová
jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku
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