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1. Dodržení zadání 

Konstatuji, že autorka dodržela zadání práce.  

 

2. Obsahová stránka 

Předkládaná bakalářská práce je logicky strukturovaná. Po uvedení historických souvislostí 

vymezuje odbornou terminologii a podrobněji se věnuje analýze postojů společnosti k osobám 

s postižením.  

V další části práce se autorka zaměřuje na popis přístupů knihoven k fyzicky znevýhodněným 

lidem a představuje aktuální projekty, které se zabývají touto problematikou. 

Hlavní a nejpřínosnější částí práce je představení a analýza výsledků vlastního šetření, které 

bylo zaměřeno na vyhodnocení přístupu k fyzicky znevýhodněným lidem u pěti vybraných 

knihoven. Výsledky jsou přehledně tabulkově a graficky zpracovány a závěry interpretovány.  

Velmi oceňuji využití zjištěných poznatků v praxi. Výsledky konkrétního měření a šetření 

v jednotlivých knihovnách na základě výborně zvládnutých metodických postupů jsou 

zahrnuty do Metodiky kategorizace přístupnosti objektů projektu „Přes bariéry“ a také závěry 

této práce slouží jako pilotní studie bezbariérového auditu ve vybraných knihovnách, 

ucházejících se o status loga „Handicap Friendly“. 

 

3. Gramatická, stylistická a grafická úroveň 

Studentka dodržela odborný styl, text je čtivý, ojediněle autorka sklouzává do hovorovějšího 

stylu vyjadřování. Grafická úprava je na výborné úrovni.  

 

4. Citační úroveň 

Rozsah odpovídá nárokům na bakalářskou práci, přílohy vhodně doplňují vlastní text.  

 

5. Celková úroveň práce 

Studentka splnila zadání a prokázala schopnost samostatné odborné práce. Její práci 

doporučuji k obhajobě.  

 

 

Celkově hodnotím práci stupněm výborně. 

 

 

Praha 16. 6. 2014                       Ludmila Fonferová 

 

 

 

 

    

 



 

Tabulky: 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 
Dosažené 

body 

Metodologie 

a věcné zpracování 

tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové 

(věcné) stránky práce, splnění 

zadaného úkolu, využití 

výzkumných metod apod. 

0–40 bodů 40 

Přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 0–20 bodů 20 

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) 

0–20 bodů 20 

Slohové 

zpracování 

hodnotí se čtivost textu, skladba 

vět, odborný styl vyjadřování; 

rozsah práce 

0–15 bodů 12 

Gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň 

práce, hrubky, čárky ve větách 

apod. 

0–5 bodů 5 

Celkem  Max. 100 bodů 97 

 

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) 


