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1. Dodržování zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Studentka dodržela zadání bakalářské práce, rozsah práce odpovídá nárokům na tento druh 
práce. 

2. Obsahová stránka 
Zhruba polovina textu bakalářské práce je věnována vymezení oboru antropologie a 
představení dvou významných osobností tohoto oboru. Jedná se o kompilaci pečlivě 

citovaných zdrojů. Ze zadání práce jsem nabyla dojmu, že se práce bude zabývat osobnostmi 
spojenými s historií knihovny, což pro představené osobnosti platí jen velmi okrajově. 
Druhá část práce je věnována knihovně a jejímu fondu. Na stoletou historii stačily studentce 4 
strany textu včetně 4 obrázků. Očekávala jsem přece jen podrobnější informaci. Kapitola 6 je 
nazvána Současná nnalýza knihovny, ale poskytuje pouze popis. Největší část (celkem 10 
stran) je věnováno popisu vybraných starých tisků. Ostatní předložené informace představují 
kvantitativní přehled knihovního fondu a uživatelů knihovny, postrádám hlubší vhled do 
problematiky a vyvození závěrů. 
Závěr práce na straně 45 je pouze opakováním již napsaného, jedná se o jednoduchá 
konstatování a nenajdeme v něm věcné zhodnocení podložené odbornou argumentací. 

3. Stylistická a gramatická úroveň 
Stylistická úroveň práce je velmi dobrá, studentka používá věcný odborný styl. Gramatická 
stránka práce je průměrná, v textu jsou gramatické chyby (shoda podmětu s přísudkem, 
interpunkce, slovo viz se píše bez tečky, neb to není zkratka). 

4. Grafická úprava 
Úprava práce je standardní, na některých stranách vypadlo pravostranné zarovnávání. Práce je 
doplněna obrazovou přílohou, velikost obrázků by měla být sjednocena, chybou je, že nejsou 
uvedeny zdroje a autor fotografií. 

5. Celková úroveň práce 
Závěrem lze konstatovat, že přes uvedené nedostatky studentka splnila zadání bakalářské 
práce, prokázala schopnost samostatné odborné práce ajejí práci doporučuji k obhajobě. 
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