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Hodnocení: velmi dobře 
 
1. Dodržení zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Studentka dodržela zadání práce a požadované části práce zpracovala. 
 
2. Obsahová stránka 
Práce má logickou strukturu. Autorka uvádí základní terminologii a historii vzniku souborů 
autorit v ČR. Těžištěm práce je statistický přehled počtu záznamů zaslaných jednotlivými 
knihovnami a srovnání jejich podílu. Autorka stanovila jednoduché hypotézy, které následně 
konfrontovala se zjištěnými daty. Pečlivě je proveden kvantitativní přehled (někde je dokonce 
duplicitně uváděn – tabulky 21 a 22, grafy 2 a 4). V tabulkách 7-19 chybí rozlišení jmenných 
autorit jako celku a sledovaných dvou druhů. Autorka se soustředila na zjištění počtu autorit, 
nikterak není zohledněna kvalita záznamů. 
Autorka vychází z dostatečného počtu publikovaných zdrojů. Všechny jsou v českém jazyce.  
Zdroje jsou korektně citovány, nedošlo k porušení citační etiky. V textu v některých 
případech chybí odkaz na přesné místo citace (uvedení stránky). 
 
3. Stylistická a gramatická úroveň 
Práce je napsaná odborným stylem – stylistika i gramatika jsou v pořádku. 
 
4. Grafická úprava 
Úpravě práce je standardní. Autorka neošetřila samostatné řádky odstavců na začátku a konci 
stran. Vyskytují se i jednoznakové předložky na konci řádky. Číslování kapitol obsahuje 
nadbytečnou tečku. 
 
5. Rozsah práce a přílohy 
Rozsah práce odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Práce neobsahuje přílohu, tabulky a 
grafy jsou zapracovány do textu. 
 
6. Celková úroveň práce 
Závěrem konstatuji, že studentka splnila zadání bakalářské práce. Její práci doporučuji 
k obhajobě. 
 



 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

 75 bodů Velmi dobře (2) 

 

Aspekty práce Vysvětlení Bodové hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

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

30 bodů 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 12 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) 

15 bodů 

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

13 bodů 

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

5 bodů 

CELKEM   75 bodů 
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