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Diplomové práce 
 

  

  
  

Aspekt kv. práce 

Vysvětlení Možné hodnocení 

  
metodologie a věcné 
zpracování tématu 

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

30 ze 40 bodů 

 

Práci považuji za příkladné splnění diplomového úkolu. Autorka se věnuje tématu 
významnému, i když v oborové literatuře méně frekventovanému /např. v porovnání 
s problematikou referenčních služeb/. Hlavní cíl – teoreticky a, na základě vlastního šetření, i 
prakticky, představit výzvy a koncept současné akvizice v českých VŠ knihovnách, byl 
naplněn. Teoretická část není pouze obecným úvodem do tématu, ale dokládá znalosti 
potřebné pro provedení následně uvedeného výzkumu. Aplikace Delfské metody ukazuje, že 
tato metoda, používaná často pro stanovení vizí a koncepcí velkých organizací, má své 
uplatnění i v rozsahu mnohem menšího vzorku. Výzkum je dostatečně dokumentován, 
metodologicky nelze autorce nic vytknout. Za pozornosti hodné považuji to, že mezi zdroje 
zařazené do akvizice uvádí autorka i Sci-Hub a tématu šedé zóny informačních pramenů se 
nevyhýbá. Méně propracované jsou metody výběru tištěné literatury, rozpracováno mohlo 
být i téma zajištění studijní literatury (např. zda nakupovat či nikoli multiplikáty povinné 
literatury pro saturování studijních potřeb studentů pregraduálního studia). Obecně se práce 
více orientuje na EIZ. Rozpracováno mohlo být také více téma zpětné vazby (statistik 
užití/výpůjček) a jejího uplatňování v akvizici.  

  přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro informační vědu v ČR 18 z 20 bodů 

 
Práci považuji za velmi přínosnou a doporučovala bych její využití např. pro celoživotní 
vzdělávání knihovníků VŠ knihoven nebo pregraduální adeptů oboru.  

  

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 je velmi pečlivě zpracována, autorka shromáždili pro teoretickou část relevantní 
prameny a jejich kompilace je provedena na vysoké úrovni. Využité zdroje jsou řádně 
citovány.  

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

rozsah práce 
13 z 15 bodů 

 
Práce je zpracována odborným stylem, má logickou a jasnou strukturu. Výstupy delfského 
výzkumu jsou zpracovány čtivě, přehledně a mohu-li se vyjádřit, dokonce tak zajímavě, že je 



čtenář zvědavý, jak odpovědi na otázky znějí. Mírné snížení bodů je zejména na ne vždy 
přesné nadpisy /např. nadpis CzechELib bych nahradila termínem Národní centrum pro EIZ 
(CzechELib) apod.  

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

apod. 
5 z 5 bodů 

 Práce je z typografického hlediska na úrovni dostatečné pro tento typ kvalifikační práce.   

  
  

  

  CELKEM 
 

86 z max. 100 bodů 

Hodnocení bc. a dipl. 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)   

    
 


