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Hodnocení práce
Bakalářská práce je zaměřena na téma, které na této úrovni není dosud systematicky zpracováno.
Zpracování tedy kladlo na řešitelku zvýšené nároky na uchopení zvolené tematiky soudních knihoven.
Řešitelka práci zahajuje obsáhlejším teoretickém pojednání o vývoji českého soudnictví a jeho současné
organizaci. S ohledem na fakt, že řešitelka nemá ucelenější právní vzdělání, je tato část práce
uspokojivá, pracuje přesně s terminologií a rozsah této teoretické části bakalářské práce je odpovídající.
Samotný průzkum soudních knihoven, který řešitelka pojala formou terénních průzkumů v jednotlivých
zvolených knihovnách, je nejsilnější částí bakalářské práce. Řešitelka velmi dobře zvolila kritéria, která
při svých průzkumech zkoumá, a na základě kterých knihovny porovnává. Výzkumná část práce tak
dává plastický a zajímavý vhled do současnosti soudního knihovnictví. Chvalitebné je na této části práce
kromě velmi prakticky pojatého výzkumu, který řešitelka pojala formou návštěv jednotlivých knihoven
také rozsah výzkumu – v rámci výzkumu byly popsány soudní knihovny nejrůznějších kategorií a ve
více městech České republiky. Zjištění jsou shrnuta v tabulce, uvedené v závěru práce.
Závěr bakalářské práce odpovídá očekávané úrovni bakalářské práce a přináší shrnutí problematiky a
některé zajímavé interpretace výsledných zjištění diplomantky.
Práce s jazykem je na dobré úrovni, jazyk je přesný a srozumitelný. Řešitelka se vyvarovala většího
množství gramatických chyb.
Bakalářská práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji tak
k obhajobě s návrhem hodnocení výborně.
K obhajobě práce navrhuji řešitelce zvážit odpovědi na následující otázky:

1. Kterou soudní knihovnu považujete z knihovního hlediska za nejlépe zorganizovanou a proč?
2. Jsou soudní knihovny v ČR dostatečně financovány a proč?
3. Kde vidíte prostor pro zlepšení kvality poskytovaných služeb soudních knihoven?

Aspekt kv. práce

Vysvětlení

Hodnocení

metodologie a věcné
zpracování tématu

Vysoce hodnotím původnost výzkumu,
praktický výzkum přímo v knihovnách a
samostatnost.

37 bodů

přínos

Vzhledem k tomu, že téma dosud není
uceleně zpracováno a diplomantka tak
vycházela převážně ze svého výzkumu.

18 bodů

citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

Citování a využití zdrojů je na odpovídající
úrovni.

20 bodů

slohové zpracování

Slohové zpracování je dobré a odpovídá
úrovni bc. práce.

10 bodů

gramatika textu

odpovídající.

5 bodů

CELKEM

90 bodů

