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Hodnocení: velmi dobře 

1. Dodržení zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Studentka v zásadě dodržela zadání práce. Provedla analýzu záznamů ve dvou databázích 
(katalog NK a databáze ISSN), v zadání bylo uvedeno, že kromě toho bude zkoumat ještě 
vybrané internetové katalogy, což se nestalo. 

2. Obsahová stránka 
První část je věnována výkladu problematiky pokračujících zdrojů. Studentka nejprve 
vymezila základní pojmy a dle vybraných pramenů je definuje. To rozhodně nebyl lehký úkol. 
Studentka prostudovala existující relevantní zdroje a výkladu termínů se zhostila velmi dobře. 
V kapitole 3 jsou uvedena specifika bibliografického popisu pokračujících zdrojů. Studentka 
se zaměřila jen na vybraná pole a v rámci pole s kódovanými informacemi na konkrétní pozici 
a v rámci pole s bibliografickou informací na příslušné podpole. Bylo by vhodné zhodnotit 
webové sídlo jako speciální druh dokumentu a definovat odlišnosti celého bibliografického 
záznamu, především oblast informací o názvu a odpovědnosti vykazuje zvláštnosti oproti 
záznamu tištěného dokumentu. 
Dále jsou uvedeny příklady záznamů vybraných webových sídel. Podle zadání je uveden 
záznam pro jedno sídlo vždy z databáze ČNB a ISSN, každý záznam je komentován a 
následuje srovnání obou variant záznamu. Z textu vyplývá, že studentka problematice 
opravdu rozumí a závěry jsou adekvátní. 
Závěr práce je věnován úvahám o budoucnosti knihovních katalogů. I tady studentka 
prokázala, že oblasti bibliografického zpracování rozumí a zásadní problémy, kterými tato 
specializace prochází, řeší odpovědně. 
Studentka standardně uvádí soupis použitých pramenů. Nedošlo k porušení citační etiky. 

3. Stylistická a gramatická úroveň 
Stylistická úroveň práce je velmi dobrá, studentka dodržela odborný styl, v textu jsou 
ojedinělé gramatické chyby. 

4. Grafická úprava 
Úprava práce je standardní, označení jednotlivých částí práce přehledné. Nepřesnost se 
vloudila do uvádění příkladů bibliografických záznam., kde nesouhlasí číslování. 

5. Rozsah práce a přílohy 
Rozsah práce odpovídá nárokům. 



6. Celková úroveň práce 
Závěrem lze konstatovat, že studentka splnila zadání bakalářské práce. Její práci doporučuji 
k obhajobě. 
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