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Činnost a služby knihovny Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

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

Cílem posuzované práce je vytvořit ucelený pohled na pozici a současný stav činnosti a služeb výše uvedené 

organizace, která je prototypem akademické knihovny se speciálními fondy i požadavky čtenářů. 

V první kapitole se autorka nejprve zabývá vymezením správné terminologie související s fungováním 

vysokoškolských knihoven, věnuje se dále legislativě, která je pro sledovanou instituci a její činnost zásadní. 

Oceňuji v této souvislosti výběr hlavních zákonů a způsob jejich komentování, což svědčí o praktických 

zkušenostech s nimi i o dobré orientaci autorky v této  problematice.  

Další kapitola je věnována vývoji této zajímavé instituce, je uchopena detailně a přináší první ucelené 

zpracování vzniku a vývoje knihovny, kterou se takto nikdo jiný zatím nezabýval.

Čtvrtá kapitola popisuje současný stav a hlavní činnosti knihovny, text je čtivý a je obohacen o přehledné 

původní grafy.

Za podařenou považuji kapitolu pátou, ve které autorka poukazuje na poměrně zajímavý vývoj ve službách 

sledované instituce a která je velmi dobrým východiskem pro případnou prognózu její budoucnosti.         

Metody: excerpce odborné literatury a interních materiálů, sumarizace zjištěných dat, sběr a zpracování  

empirických dat z rozhovorů odborníků

Klady práce: 

 Aktuální téma a vhodné metody odborné práce

 Míra detailu a pečlivost zpracování

 Aktuální a správné citace

 Relevantní přílohy.

Zápory: 

 Stručné komentáře v závěrech kapitol a závěr, zobecňující získané poznatky 

 Občasná neobratnost ve stylistice  - s. 11 (opakující se slova), s. 16 a 32 (použití termínů „minulého 

roku“ nebo „letos“ není vhodné, protože nevíme, kdy práci bude čtenář studovat a význam těchto slov 

se tak stále posouvá)   

Téma pro obhajobu:

Z vašeho zpracování lze vyčíst, jak vypadá současná situace v knihovně. Uveďte na základě zde zjištěných 

informací, jak budou vypadat její služby řekněme za deset let. (tj. hlavní změny, ke kterým podle vás dojde jak 

vzhledem k vývoji společnosti tak i ke konkrétním podmínkám)   

Celkové hodnotím práci výborně

Praha, 25. 5. 2015



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 14 Hodnotí se tvůrčí zpracování tématu

Citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

0-20 bodů 16 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 12 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 82

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)


