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Hodnocení: výborně 
 
1. Dodržení zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Studentka dodržela zadání práce a požadované části práce zpracovala. 
 
2. Obsahová stránka 
Práce se zabývá popisem činnosti a služeb vybrané knihovny. Autorka zvolila historický 
přístup – popisuje vývoj dané knihovny chronologicky. Jednotlivé části věnované vždy jedné 
dekádě mají stejnou strukturu, což je dobrým východiskem pro celkové zhodnocení. Popis je 
velmi podrobný, byla provedena sumarizace zjištěných dat. Zřetelné je zaujetí pro věc. 
Přínosem je srovnání služeb knihovny s obecným standardem. Velni dobře je zpracován závěr 
práce s návrhy na další rozvoj. 
Autorka vychází z omezeného počtu autorů publikovaných zdrojů v českém jazyce, což je 
vzhledem k úzkému tématu pochopitelné. Všechny zdroje jsou korektně citovány, nedošlo 
k porušení citační etiky. Kromě publikovaných zdrojů vychází autorka také z osobní 
zkušenosti. 
 
3. Stylistická a gramatická úroveň 
Práce je napsaná odborným stylem. V textu nejsou stylistické a gramatické chyby, ani 
překlepy. 
 
4. Grafická úprava 
Úpravě práce je standardní. 
 
5. Rozsah práce a přílohy 
Rozsah práce odpovídá nárokům na bakalářskou práci. K práci je připojena obsáhlá příloha – 
některé jsou nadbytečné, mohl být proveden racionálnější výběr. 
 
6. Celková úroveň práce 
Závěrem konstatuji, že studentka splnila zadání bakalářské práce. Její práci doporučuji 
k obhajobě. 
 



 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

 81 bod Výborně (1) 

 

Aspektv práce Vysvětlení Bodové hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

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

34 body 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 14 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) 

13 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   81 bod 

 
 
 
 
 
24. srpna 2015             Marcela Buřilová 


