
Posudek bakalářské práce Pavlíny Kafkové

Využívání služeb British Library v mezinárodních meziknihovních službách Národní 

knihovny ČR

Vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D. 

Posuzovaná práce vychází z rozsáhlé zkušenosti předkladatelky, která pracuje v Oddělení referenčních a 

meziknihovních služeb NK ČR a výše uvedenou problematiku si proto k detailnějšímu zpracování zvolila. 

Autorka se v úvodních kapitolách zabývá problematikou MMVS obecně a seznamuje čtenáře s hlavními úskalími 

této služby v současnosti, tak jak to přináší praxe Národní knihovny ČR.

Velmi dobře jsou zde využity statistiky NK ČR, které autorka vytěžuje a zpracovává do přehledných grafů.  Na 

straně 18 oceňuji zpracování schématu agendy, které jasně a přehledně představuje možné varianty řešení 

požadavku na MMVS. 

Dále jsou zde charakterizována specifika řešení MMVS jednotlivými partnery Národní knihovny ČR.

Těžiště je pak v charakteristice služeb British Library v této oblasti a jeho současné politiky. Služby pro NK ČR 

jsou hodnoceny podle řady kritérií, jako je cena, rychlost dodání jak u výpůjček, tak i kopií apod. 

V závěru práce je formulováno doporučení, které z předchozích zjištění vyplývá.    

Metody: excerpce odborné literatury a interních materiálů, komparace a hodnocení statistických dat. 

Klady práce: 

 Systematika a detailní popis všech aktivit 

 Dobré citace

 Velmi dobrá grafická úprava

 Rozsah práce, pečlivost zpracování

 Stylistika i gramatika

 Relevantní přílohy.

Otázka pro obhajobu:

Proč byla předmětem práce právě British Library, když největší podíl na MMVS Národní knihovny ČR tvoří 

dokumenty německé provenience? 

Celkové hodnotím práci výborně

Praha, 26. 8. 2014



Tabulky: 

Aspekt kv.práce Možné  bodové 

hodnocení

Dosažené 

body

Vysvětlení

Metodologie a věcné 

zpracování tématu

0 - 40 bodů 35 Hodnotí se zvládnuté obsahové (věcné) stránky 

práce, splnění zadaného úkolu, využití 

výzkumných metod apod.

Přínos 0-20 bodů 15 Hodnotí se tvůrčí zpracování tématu

Citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

0-20 bodů 18 Hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů 

v textu, korektnost citování

Hodnotí se využití cizojazyčných pramenů (v 

případě plagiátu je student vyřazen ze studia bez 

další obhajoby)

Slohové zpracování 0-15 bodů 15 Hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce

Gramatika textu 0-5 bodů 5 Hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod.

Celkem Max. 100 bodů 88

Celkové hodnocení: 

Bodový zisk za práci Hodnocení

0-50 Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51-60 Dobře (3)

61-80 Velmi dobře (2)

81-100 bodů Výborně (1)


