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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. Studentka prokázala, že téma prostudovala a uvádí historické 
a terminologické souvislosti. Kapitola věnovaná Hudebnímu oddělení Městské knihovny 
v Praze je přehledná a pojednaná s ohledem na hlavní téma. Studentka provedla vlastní 
šetření, které pečlivě připravila. Sledovala naplnění stanovení hypotéz a postižení 
poskytovaných referenčních služeb. Za správné považuji uvedenou typologii dotazů a 
sledování jejich řešení. Výhrady mám k vyhodnocení - především grafické znázornění 
výsledků průzkumu neodpovídá obvyklému uvádění grafů (součet všech položek nedává 
dohromady 100%) a ani slovní specifikace toto neobvyklé rozložení nevysvětluje. Jako jeden 
z cílů průzkumu studentka uvedla, že zjistí zda RS v MKP odpovídají charakteristikám jiných 
hudebních knihoven a oddělení (str. 55) a vyhodnocení jsem v práci marně hledala. 
Kladně hodnotím osobní zaujetí pro téma, na druhou stranu by větší odstup od zkoumané 
reality vedl k objektivnějšímu hodnocení. 
V práci jsou uvedeny všechny použité zdroje s přesně vyjádřeným odkazem, nedošlo 
k porušení citační etiky. V celkovém soupisu však některé zdroje uvedeny nejsou. 
 
3. Stylistická a gramatická úroveň 
Studentka dodržela odborný styl, stylistika i gramatika jsou na požadované úrovni. 
 
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. 
 
7. Otázky k obhajobě 
Jako neúspěšnější zdroj pro zjištění požadované informace vychází Koniáš. Proč tento zdroj 
nevyužijí se stejným prospěchem uživatelé a obrací se s dotazem na pracovníka knihovny? 
 
21. ledna 2014             Marcela Buřilová 



 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

75 bodů Velmi dobře (2) 

 

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. 

30 bodů 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 10 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 
styl vyjadřování; rozsah práce 

10 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod. 

5 bodů 

CELKEM   75 bodů 

 
 
 


