
Posudek bakalářské práce Světlany Formanové

Středisko vědeckých informací Psychiatrického centra Praha  - minulost, přítomnost, 

budoucnost

Oponent: PhDr. Hana Slámová, Ph.D. 

Cílem posuzované práce bylo zpracovat problematiku, současný stav činnosti a služeb výše uvedené organizace, 

která patří do u nás mizející kategorie středisek vědeckých informací se speciálními fondy, službami i 

požadavky čtenářů. 

Jedná se o velmi pečlivou práci, která nás provází historií sledované instituce, jejími hlavními činnostmi a 

porovnává jeho činnost s podobnou institucí. V závěru je formulována řada doporučení, co by středisko mělo 

dělat pro zlepšení svých služeb. Tyto závěry vycházejí zřejmě ze zkušenosti pisatelky a nejsou vždy důsledně 

propojeny s předchozím textem. 

Mou hlavní připomínkou k této práci je to, že problematika není vymezeně nějakou „teoretickou „ úvahou o roli  

středisek vědeckých informací, o jejích funkcích, stavu u nás  apod., která by svědčila o teoretické přípravě a  

chápání problematiky v kontextu jejího vývoje.      

Metody: excerpce odborné literatury a interních materiálů, sumarizace zjištěných dat. 

Hlavní rysy práce:  

 Aktuální téma a vhodné metody odborné práce

 Detailnost a pečlivost zpracování

 Aktuální a správné citace (jedná se o zdroje (až na dva) týkající se vesměs sledované instituce,

postrádám odkazy na obecněji orientovanou literaturu oboru)   

 Relevantní přílohy.

Téma pro obhajobu:

Upřesněte výrok na straně 65 „Budoucnost ukáže, jak se informačnímu středisku….“  Ve smyslu kde a kdo jaké 

aktivity navrhuje?  

Shrňte stručně problematiku středisek vědeckých informací u nás od jejich vzniku v šedesátých letech do 

současnosti. Jaká zde byla hlavní úskalí?  

   

Celkové hodnotím práci výborně

Praha, 24. 8. 2015



Tabulky: 

Aspekt kv.práce Možné  bodové 

hodnocení

Dosažené 

body

Vysvětlení

Metodologie a věcné 

zpracování tématu

0 - 40 bodů 35 Hodnotí se zvládnuté obsahové (věcné) stránky 

práce, splnění zadaného úkolu, využití 

výzkumných metod apod.

Přínos 0-20 bodů 14 Hodnotí se tvůrčí zpracování tématu

Citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

0-20 bodů 16 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 12 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 82

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)


