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1. Dodržení zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Studentka se v zásadě držela zadání práce a požadované části práce zpracovala. 
 
2. Obsahová stránka 
Obsah je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická vychází z publikovaných 
zdrojů, ale nepracuje s nimi kriticky. Tvrzení a závěry, která studentka uvádí, nemají oporu 
v odborné argumentaci. Součástí teoretické části je průzkum požadavků pedagogů vybraného 
gymnázia na práci s informačními zdroji, z něhož je vyvozen velmi obecný závěr. 
Praktická část je věnována lekci informačního vzdělávání. Zatímco úvodní prezentace je dost 
obecná a v některých aspektech nedostatečná (obr. 5, str. 35: Proč citovat? nejsou v rozporu 
s názvem uvedeny důvody používání zdrojů), navazující cvičení je připraveno věcně a 
metodicky správně. 
Práce vychází z přiměřeného počtu publikovaných zdrojů. Kromě českých zdrojů jsou 
uvedeny i 3 v angličtině. V textu jsou však uváděné přímé citace zdrojů, na něž není přesný 
odkaz (např. u definic str. 16). To je u práce věnující se citacím informačních zdrojů opravdu 
zarážející. Nicméně práci vnímám jako původní, použití zdrojů je zřejmé, nedošlo k porušení 
citační etiky. 
 
3. Stylistická a gramatická úroveň 
Stylistika je průměrná, vyjadřování není přesné, jako by studentka neuměla správně 
pojmenovat skutečnost – markantní je to v obsahu: jednotlivé části mají mnohomluvné a 
nepřesné názvy. Dále je v textu řada chyb a překlepů, neúplné věty a vyšinutí z větné vazby. 
 
4. Grafická úprava 
Úprava práce je standardní. 
 
5. Rozsah práce a přílohy 
Rozsah práce odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Práce obsahuje přílohu, přičemž 
příloha č. 2 souvisí s tématem jen volně. 
 
6. Celková úroveň práce 
Závěrem konstatuji, že studentka splnila zadání bakalářské práce. Její práci doporučuji 
k obhajobě. 
 
7. Otázka k obhajobě 
Jaké jsou možnosti školní knihovny ve zvyšování informační gramotnost učitelů dané školy? 
 



 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

53 body Dobře (3) 

 

Aspekty práce Vysvětlení Možné bodové 
hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

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

25 bodů 

Přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 10 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) 

10 bodů 

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

5 bodů 

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

3 body 

CELKEM    53 body 
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