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Předkládaná bakalářská práce, která se věnuje nepříliš frekventovanému tématu hudebních
knihoven, má přehlednou a logickou strukturu. Po stručném představení knihovny Institutu
Bohuslava Martinů v širším kontextu následuje detailní dekompozice prvků této instituce. V práci je
popsáno hned několik specifických knihovních postupů, ať už je to klasifikace fondu dle tzv.
Halbreichova čísla, nebo atypický přístup k procesu katalogizace (např. analytické zpracování
zvukových dokumentů, zpracování kapitol z knih či používání unifikovaného názvu skladeb B.
Martinů). Vzhledem k praktickým znalostem prostředí a provozu popisované knihovny kladně
hodnotím doporučení k optimalizaci procesu katalogizace, která studentka předložila v závěru práce.
Práce je sepsána čtivým odborným stylem bez závažnějších stylistických chyb. Vytkla bych pouze
občasné záměny spojovníku s pomlčkou, nejasné pořadí obrázků v příloze (na str. 27 je odkazován
obr. 10, následně je na str. 29 odkazován obr. 3 atd.) a drobné odchylky od platné citační normy
v seznamu použité literatury (mj. citovaný autor Zdeněk Matušík je v práci opakovaně chybně uveden
jako Matuščík). Informační zdroje byly voleny adekvátně k tématu a náležitě citovány.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, s výsledkem velmi dobře.
V Praze dne 22. 8. 2014.
Mgr. Pavlína Lonská
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Bodový zisk za práci
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Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51-60 bodů

Dobře (3)

61-80 bodů

Velmi dobře (2)

81-100 bodů

Výborně (1)

Bakalářské práce
Aspekt kvality práce

Vysvětlení

Možné bodové
hodnocení

Metodologie a věcné
zpracování tématu

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky
práce, splnění zadaného úkolu, využití
výzkumných metod apod.

35 bodů

Přínos

hodnotí tvůrčí zpracování tématu

17 bodů

Citování, korektnost
citování, využití
informačních 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)

10 bodů

Slohové zpracování

hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný
styl vyjadřování; rozsah práce

15 bodů

Gramatika textu

hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky,
čárky ve větách apod.

3 body

CELKEM

80 bodů

