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Předkládaná bakalářská práce, která se věnuje velmi aktuálnímu tématu výpůjček digitálních 

médií, má přehlednou a logickou strukturu. Po detailním představení systému Onleihe 

v širším kontextu následuje podrobný a srozumitelný popis práce s vyhledávacím rozhraním 

z pohledu uživatele, konkrétně na příkladu Knihovny Goethe-Institutu v Praze. Za zdařilý 

považuji design průzkumu spokojenosti uživatelů služby v této knihovně. Autorka jasně 

deklarovala výzkumné hypotézy a podrobila je zkoumání pomocí elektronických a 

papírových dotazníků. Práce v této části přesahuje do praktické roviny a poskytuje zejména 

zkoumané knihovně velmi hodnotnou zpětnou vazbu na službu Onleihe. Také zpracování 

výsledků průzkumu je velmi přehledné a dobře srozumitelné, včetně souhrnu doporučení 

uvedených v shrnutí výsledků průzkumu. 

 

Práce je sepsána čtivým odborným stylem bez závažnějších stylistických chyb. Autorka 

pečlivě pracuje s platnou citační normou a veškeré použité zdroje adekvátně cituje. Velmi 

kladně hodnotím výběr informačních zdrojů, které jsou dle charakteru práce převážně 

v německém jazyce. 

 

Cíl práce byl zcela naplněn, bakalářskou práci tedy doporučuji k obhajobě s výsledkem 
výborně. 
 
 

V Praze dne 28. 8. 2015. 
 

Mgr. Pavlína Lonská 
 
 
 
 

 

 



Hodnocení bc. a dipl. prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 
 

Bakalářské práce 

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. 

37 bodů 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 20 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. 

3 bodů 

      

CELKEM   95 bodů 

 


