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1. Dodržení zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Studentka dodržela zadání práce a požadované části práce zpracovala. 
 
2. Obsahová stránka 
Práce je logicky strukturována a má charakter odborného textu – studentka nejprve uvádí 
procesy a nároky na akvizici v obecné rovině a pak je zařazena aplikační část: zjištění stavu 
akvizice ve vybraných knihovnách. V charakteristice jednotlivých knihoven je dodržen stejný 
rámec, sledovány byly stejné ukazatele a následně jednotně prezentovány. U každého 
subjektu je celkové vyhodnocení a na závěr je zařazeno porovnání všech sledovaných 
knihoven vzájemně a porovnání s obecnými nároky na akvizici, což vedlo k zajímavým 
zjištěním. 
V práci jsou pečlivě uváděné použité zdroje, včetně neformálních, nedošlo k porušení citační 
etiky. 
 
3. Stylistická a gramatická úroveň 
Studentka dodržela odborný styl, vyjadřování je přesné a srozumitelné. V textu nejsou 
gramatické chyby a překlepy. Vytknout lze pouze užívání akademických titulů u jmen osob, 
což se v odborném textu neužívá. 
 
4. Grafická úprava 
Úprava práce je standardní, jsou dodrženy zásady prezentace odborného textu. 
 
5. Rozsah práce a přílohy 
Rozsah práce přesahuje nároky na bakalářskou práci. Rovněž příloh je velké množství – 
v tomto případě na úkor přehlednosti a srozumitelnosti. 
 
6. Celková úroveň práce 
Závěrem konstatuji, že studentka splnila zadání bakalářské práce. Její práci doporučuji 
k obhajobě. 
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Bodový zisk za práci Hodnocení 

90 bodů Výborně (1) 

 

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. 

35 bodů 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 15 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) 

20 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. 

5 bodů 

CELKEM   90 bodů 

 
 
 


