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1. Dodržování zadání (tématu a anotace konzultanta)
Studentka dodržela zadání práce, rozsah a způsob zpracování práce naplnil

předpoklady.

2. Obsahová stránka
V úvodní části práce studentka shrnula obecné zásady pro výkon regionální funkce knihovny.
Tato část je výtahem z Metodického pokynu vydaného MK v roce 2005. Studentka přehodila
jednotlivé kapitoly, čímž poněkud narušila logiku sdělení. Např. "vymezení pojmů" mělo být
v úvodu kapitoly. V číselném značení vypadlo 1.1.
V další části práce studentka představila město Benešov a Regionální centrum Městské
knihovny Benešově. Je popsána činnost regionálního centra a dotační programy. Hlavní část
práce tvoří soupis obsluhovaných knihoven. Popis každé knihovny má shodnou strukturu, což
přispívá k přehlednosti.
V kapitole 6 studentka shrnuje zjištěné informace a vyvozuje závěry. Ve formulacích svého
názoru je velmi opatrná a k navrhovaným řešením současně namítá, proč to nepůjde
uskutečnit. Některá řešení jsou jen zmíněna, ale způsob jejich uskutečnění chybí.
Studentka standardně uvádí soupis použitých pramenů. Nedošlo k porušení citační etiky.
Práce obsahuje vhodně zvolenou textovou a obrazovou přílohu.
3. Stylistická a gramatická úroveň
Stylistická úroveň práce je průměrná, studentka užívá dlouhá souvětí, kde se niť hlavního
sdělení ztrácí nebo naopak velmi zkratkovitá sdělení, která jsou na úkor srozumitelnosti.
Místy se objevuje vyšinutí z větné vazby a nedokončené věty. V textu je velké množstvÍ
tiskových chyb, jako nedodržení následné mezery za tečkou na konci věty. Velmi ruší uvádění
závorek s vnitřními mezerami. Gramatická úroveň je podprůměrná, v textu je řada chyb
v interpunkci a dokonce ve shodě podmětu s přísudkem.
4. Grafická úprava
Grafická úprava práce je standardní. Místy ruší přílišné roztahování textu na stránce.
V číselném označení jednotlivých kapitol a podkapitol užívá studentka nestandardně tečku za
poslední číslicí a název části uvádí malým písmenem. Názvy jednotlivých částí jsou zbytečně
dlouhé a nepříliš přesně vystihují obsah části.
5. Celková úroveň práce
Závěrem lze konstatovat, že studentka splnila zadání bakalářské práce, prokázala schopnost
samostatné odborné práce ajejí práci doporučuji k obhajobě.
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