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1. Dodržování zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Oproti zadání studentka omezila obsah práce na procesy vydávání a zpracování 
kartografických dokumentů, další procesy nejsou zahrnuty. Z hlediska rozsahu bakalářské 
práce je omezení účelné. 
Rozsah a způsob zpracování práce naplnil předpoklady. 

2. Obsahová stránka 
V první části je uveden stručný historický vývoj kartografických dokumentů a jejich 
typologie. Studentka vybrala vhodné zdroje a interpretace znalostí je odpovídající. 
Připomínku mám pouze k neuvedení elektronické formy mapy. 
Druhá část práce je věnována zpracování kartografických dokumentů v knihovnách České 
republiky. Studentka postupovala metodicky - nejprve charakterizovala prameny popisu, dále 
uvedla jednotlivé oblasti záznamu a interpretace zásad pro popis kartografických dokumentů a 
dále specifikovala selekční údaje pro identifikační i věcný popis. Z textu je patrné, že 
studentka se s problematikou podrobně seznámila, všechny zásady jsou interpretovány 
správně, není opomenuta žádná okolnost popisu. 
O to víc mrzí, že v kapitole 5 jsou uvedeny pouze záznamy nalezené v katalozích hlavních 
českých knihoven a není uvedeno žádné hodnocení ani srovnání. V případě omezení tématu 
na zpracování kartografických dokumentů je to zarážející. 
V závěru studentka uvažuje nad dostupností kartografických dokumentů ve fondech českých 
veřejných knihoven, hodnocení zpracování těchto dokumentů je povrchní. Námitkovat je 
nutno označení "zastaralý" formát UNIMARC. 
Studentka standardně uvádí soupis použitých pramenů. Nedošlo k porušení citační etiky. 

3. Stylistická a gramatická úroveň 
Stylistická úroveň práce je výborná, studentka užívá odborný styl, text je srozumitelný a 
dobře se čte. Gramatická stránka práce je rovněž výborná. 

4. Grafická úprava 
Úprava práce je standardní, označení jednotlivých částí práce přehledné. Práce je doplněna 
vhodně zvolenou obrazovou přílohou, v příloze jsou uvedeny ještě příklady bibliografických 
záznamů, což nepovažuji za šťastné. 

5. Celková úroveň práce 
Závěrem lze konstatovat, že studentka splnila zadání bakalářské práce, prokázala schopnost 
samostatné odborné práce ajejí práci doporučuji k obhajobě. / (; n J 
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