Autorka bakalářské práce: Hana Š t o r o v á
Název bakalářské práce: Kanadské univerzitní knihovny ajejich informační služby
VedouCÍ

bakalářské

Návrh klasifikace:

práce: PhDr. Eva Bratková

Výborně

V Praze, dne 29. 8. 2007
Hodnocení
Bakalářské práce Hanky Štorové patří do skupiny prací, které prllběžně a systematicky
hodnotí aktuální stav univerzitních knihoven v různých zemích světa. Autorka si sama na
zúkladě vlastního zájmu zvolila oblast Kanady. Volbu tématu zcela jistě ovlivnila také
příznivá skutečnost: autorka měla možnost osobně navštívit vybrané univerzitní knihovny
západní Kanady. Pro zpracování práce bylo jinak využito jak řady klasických pramenů, tak
zejména informací z webú vybraných knihoven a dalších organizací.

Autorka v jednotlivých fázích zpracování uplatňovala zodpovědný přístup. Perfektně provedla
bibliografickou rešerši, její výsledek, který hraje v práci dúležitou roli, je představen na s. 5558 (celkem 43 záznamú). Seznam je připraven vzorně podle platných standardů (ČSN ISO
690). Autorka zvládla perfektně také citování literatury. Značné úsilí pak bylo autorkou
vloženo do zjišťování a rozboru reprezentantú univerzitních knihoven v Kanadě. To je
poU'ebné ocenit, stejně jako namáhavou práci s literaturou a zdroji v anglickém jazyce.
Problémy, které se při zpracování vyskytly, byly pravidelně konzultovány s vedoucí práce. Ve
všech fázích autorka prokazovala vysokou míru samostatnosti, nadhled a značnou
profesional itu zpracování.
Výsledný text bakalářské práce má přijatelný rozsah. Autorka text logicky uspořádala do
4 základních kapitol, přičemž poslední kapitola má povahu rozsáhlejšího hodnotícího
a komparativního závěru. S tímto uspořádáním vyslovuji souhlas, odpovídá zadaným úkolúm.
První a druhá kapitola jsou výborně zpracovaným přehledem vývoje kanadského
univerzitního knihovnictví a zejména pak přehledem o spolupráci univerzitních knihoven na
celostátní i regionální úrovni. Předvedena je precizní práce s literaturou a dalšími
informačními zdroji (korporativními weby a dokumenty na nich uložených).
Jádrem práce je kapitola třetí. Je vlastním přínosem autorky, obsahuje prezentaci výsledkú
podrobné analýzy čtyř univerzitních knihoven a jejich informačních služeb. S výběrem
reprezentantLl v rámci daného rozsahu bakalářské práce také plně souhlasím. Cenné jsou
informace o moderních informačních službách, které jsou v Kanadě na vysoké úrovni. Text
vyniká solidní mírou analytičnosti a precizností a je vhodně doprovázen obrazovou
dokumentací. Zpracování této části práce autorka zvládla bravurně a s přehledem.
Velmi zajímavý a cenný obsah přináší také závěrečná (čtvrtá) hodnotící kapitola. Autorka v ní
sumarizuje a hodnotí zj ištěné informace a přidává malé srovnání s českou situací v oblasti
univerzitního knihovnictví.
Text bakalářské práce by bylo vhodné zveřejnit v tisku (vybrané pasáže). Bakalářská práce je
po formální, stylistické a gramatické stránce připravena na vynikající úrovni.
Závěrem konstatuji, že práce Hanky Štorové splnila beze zbytku zadání bakalářského úkolu.
Práce přináší zaj ímavý obsah a vyniká precizním zpracováním. Autorka má tVLlrčí schopnosti,
je samostatná. Prokázala plně předpoklady k dalšímu magisterskému studiu. Doporučuji práci
k obhajobě jako celek a navrhuji klasifikovat jako Výbornou.
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