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1. Dodržení zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Studentka dodržela zadání práce a požadované části práce zpracovala. 
 
2. Obsahová stránka 
Práce má jednoduché schéma – představení knihovny a provedení průzkumu spokojenosti.  
První část je podrobným popisem Středočeské knihovny Kladno. Text mohl být stručnější, 
obrázky mohly být umístěny vhodnějším způsobem. Postrádám celkové shrnutí a porovnání 
kladenské knihovny v rámci krajských knihoven. 
Provedení vlastního šetření a jeho vyhodnocení vykazuje všechny znaky prvně prováděného 
průzkumu. Sledované prvky byly stanoveny obecně a výsledky jsou tedy nepřekvapivé. 
Nepřesně je stanovena struktura uživatelů – jací uživatelé jsou ve skupině „studující“, když 
v dalších skupinách jsou studující VŠ, VOŠ a středních škol? (str. 34). Kladenskou knihovnu 
nevyužívají nezaměstnaní? 
Práce vychází z nevelkého počtu publikovaných zdrojů, všechny jsou správně citovány, 
nedošlo k porušení citační etiky. Odkazy v poznámkách pod čarou však nejsou umístěny 
přesně a v několika případech odkaz „viz tamtéž“ nemá návaznost na citovaný zdroj. 
 
3. Stylistická a gramatická úroveň 
 V textu nejsou gramatické chyby a překlepy. 
 
4. Grafická úprava 
Úpravě práce měla být věnována větší pozornost, některé části textu jsou nevhodně odsazeny, 
některé odstavce zůstaly nezarovnány, vložení fotografií mohlo být řešeno úsporněji a 
přehledněji, velikost grafů je nadbytečná, naproti tomu obrázek č. 7 (str. 27) je nečitelný. 
Nevysvětleny jsou zkratky v grafu č, 1 (str. 28). 
 
5. Rozsah práce a přílohy 
Rozsah práce odpovídá nárokům na bakalářskou práci, přílohy vhodně doplňují vlastní text. 
 
6. Celková úroveň práce 
Závěrem konstatuji, že studentka splnila zadání bakalářské práce. Její práci doporučuji 
k obhajobě. 
 
7. Otázka k obhajobě 
Čím je Středočeská knihovna Kladno v rámci veřejných knihoven ČR specifická? 



 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

72 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) 

17  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   72 bodů 
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