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1. Dodržení zadání (tématu a anotace konzultanta)
Studentka dodržela zadání práce a požadované části práce zpracovala.
2. Obsahová stránka
Práce je logicky strukturována a má charakter odborného textu – studentka nejprve uvádí širší
souvislosti (legislativa, charakteristika vybraných speciálních dokumentů, charakteristika
instituce) a pak popisuje jednotlivé činnosti související se zvukovými a zvukově obrazovými
dokumenty v Městské knihovně v Praze.
Z textu je patrné zaujetí tématem a fakt, že studentka problematiku dobře promyslela a
zasadila do širšího rámce. Jsou zmíněny všechny důležité okolnosti a postižen vývoj užívání
zvukových a zvukově obrazových dokumentů v návaznosti na proměnu služeb veřejných
knihoven.
V práci jsou pečlivě uváděné použité zdroje, nedošlo k porušení citační etiky.
3. Stylistická a gramatická úroveň
Studentka dodržela odborný styl, vyjadřování je přesné a srozumitelné. V textu nejsou
gramatické chyby a překlepy.
4. Grafická úprava
Úprava práce je standardní, jsou dodrženy zásady prezentace odborného textu.
5. Rozsah práce a přílohy
Rozsah práce odpovídá nárokům na bakalářskou práci, přílohy jsou vhodně zvoleny.
6. Celková úroveň práce
Závěrem lze konstatovat, že studentka splnila zadání bakalářské práce. Její práci doporučuji
k obhajobě.
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Bodový zisk za práci

Hodnocení

90 bodů

Výborně (1)

Aspekt kv. práce

Vysvětlení

Možné bodové
hodnocení

metodologie a věcné
zpracování tématu

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné)
stránky práce, splnění zadaného úkolu,
využití výzkumných metod apod.

35 bodů

přínos

hodnotí tvůrčí zpracování tématu

15 bodů

citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

hodnotí se zejména využití odkazů a
pramenů v textu, korektnost citování;
hodnotí se využití cizojazyčných pramenů;
(v případě plagiátů je student vyřazen ze
studia bez další obhajoby)

20 bodů

slohové zpracování

hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 15 bodů
styl vyjadřování; rozsah práce

gramatika textu

hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 5 bodů
čárky ve větách apod.

CELKEM

90 bodů

