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Středočeská vědecká knihovna v kladně pohledem uživatelů a zaměstnanců

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

Cílem posuzované práce bylo zhodnotit spokojenost čtenářů knihovny s jejími službami a konfrontovat jejich 

názory s pohledem vlastních zaměstnanců knihovny. 

V první kapitole se autorka věnuje především postojům IFLA k funkcím současné veřejné knihovny. Další 

kapitola  je věnována rozboru stavu sledované instituce včetně jejího začlenění do prostředí města Kladno. Tato 

část je vhodně doplněna obrázky interiéru i exteriéru knihovny.

Třetí kapitola představuje oba plánované průzkumy: jak mezi čtenáři, tak i zaměstnanci knihovny. Je uvedena 

pečlivým popisem metodiky provedeného průzkumu a  zabývá se všemi podstatnými službami této instituce.  

Zkoumaný vzorek je dostatečně velký i reprezentativní. Vyhodnocení jednotlivých otázek je rovněž vcelku 

dobře provedeno. 

Je však nutné podotknout, že se nepodařilo vždy vystihnout problémová místa v práci knihovny a doporučuji 

více se zamyslet nad stejností nebo rozdílností pohledu čtenářů a zaměstnanců.           

Metody: excerpce odborné literatury a interních materiálů, sběr a zpracování  empirických dat.. 

Klady práce: 

 Aktuální téma a vhodné metody odborné práce

 Dobře zpracovaná metodika průzkumu

 Aktuální a správné citace

 Stylistika i gramatika

 Relevantní přílohy.

Zápory: 

 Chybí podrobnější zamyšlení nad některými problémy

 Grafická stránka práce (hodně volného místa ve spodní části stran, veliké grafy)

 Ideové propojení první kapitoly, zjištěných slabých míst knihovny a závěru.  

Otázka pro obhajobu:

Jmenujte tři největší problémy sledované instituce a zhodnoťte, jak odpovídá pojetí veřejné knihovny podle 

vámi uvedených názorů IFLA.  

Celkové hodnotím práci velmi dobře

Praha, 27. 8. 2014



Tabulky: 

Aspekt kv.práce Možné  bodové 

hodnocení

Dosažené 

body

Vysvětlení

Metodologie a věcné 

zpracování tématu

0 - 40 bodů 32 Hodnotí se zvládnuté obsahové (věcné) stránky 

práce, splnění zadaného úkolu, využití 

výzkumných metod apod.

Přínos 0-20 bodů 10 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 10 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 75

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)


