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1. Dodržování zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Student dodržel zadání práce, rozsah a způsob zpracování práce naplnil předpoklady. 

2. Obsahová stránka 
Práce přináší komplexní charakteristiku automatizovaného systému Aleph. Struktura práce je 
logická, jsou postiženy všechny základní aspekty, není opomenuto nic zásadního. Systém je 
přestaven také v rámci aplikace pro konkrétní knihovnu a je uvedeno i hodnocení systému. 
Práce je věcně správná, opírá se o správně vybrané odborné prameny. 
Připomínky mám k uvádění zkratek. Student zkratky neuvádí jednotným způsobem, někde se 
opakují poznámky pod čarou, jinde je dešifrování zkratky uvedeno až v dalším textu a nikoli 
při prvním použití zkratky. Rovněž chybí seznam zkratek. 
Další připomínku mám k soupisu použité literatury. Na str. 5 je uveden odkaz na pramen 
STOCKLOV Á, 2002 a v seznamu literatury takový odkaz uveden není. Patrně se jedná o 
pramen s vročením 2001. Na str. 28 je uveden odkaz na pramen SODOMKOVÁ, 2003 a 
v soupisu literatury není uveden žádný záznam s autorkou toho jména. Dále jsou v seznamu 
drobné prohře šky proti platné normě. 
Poslední připomínku mám k příloze č. 1, která obsahuje seznam knihoven, které systém 
Aleph používají. Vhodné by bylo uvést rok implementace systému. 

3. Stylistická a gramatická úroveň 
Stylistická úroveň práce je velmi dobrá, student užívá odborný styl, text je srozumitelný a 
logicky strukturovaný. Gramatická stránka práce je rovněž velmi dobrá, v práci jsou jen 
ojedinělé chyby a překlepy .. 

4. Grafická úprava 
Úprava práce je standardní, označení jednotlivých částí práce přehledné. Příloha vhodně 
doplňuje informace uvedené v textu práce. 

5. Celková úroveň práce 
Závěrem lze konstatovat, že student splnil zadání bakalářské 
samostatné odborné práce a její práci doporučuji k obhajobě. 
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