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Metodologie a věcné zpracování tématu: 

Teoretická část práce přináší cenné informace o vývoji a současném stavu brazilského 

knihovnictví, nechybí zasazení do společenského a politického kontextu, ani podrobnější rozbor 

aspektů, specifických pro danou lokalitu.  

V rámci vypracování praktické části bakalářské práce se studentce podařilo osobně navštívit 

všechny tři vybrané knihovny a realizovat rozhovory se zástupci předem stanovené cílové 

skupiny. Vyhodnocení výsledků by mohlo být důkladnější a jejich prezentace přehlednější.  

Přínos: 

Přínosem práce je především získání základních informací o brazilském knihovnictví, jeho 

vývoji a osobní návštěva a analýza tří vybraných knihoven. A to zvláště vzhledem k faktu, že 

o jihoamerickém knihovnictví nejsou v českém jazyce dostupné téměř žádné informace.  

Citování a využití informačních zdrojů: 

Studentka vychází téměř výhradně ze zahraničních zdrojů, převážně v portugalském jazyce. 

Odkazy v textu jsou většinou v pořádku.   

Slohové zpracování a gramatika textu: 

Studentka má specifický styl psaní, někdy nepatřičně zakomponuje do textu cizí výrazy, 

používá nepřesné formulace a poetické obraty, které nejsou pro odborný text vhodné. Ne vždy 



jsou přeloženy cizí výrazy nebo vysvětleny zkratky. Tyto faktory činí text poněkud náročnější 

na čtení. 

Doplňující otázky: 

Setkala jste se s nějakými službami či opatřeními, která by mohla být inspirací pro české 

knihovny? Jaká to jsou?  

Závěr: 

Je třeba ocenit odvahu, s jakou se studentka pustila do získávání informací o brazilských 

knihovnách. Práci sice chybí odborný styl, přináší však zajímavý obraz o veřejném knihovnictví 

v geograficky i kulturně vzdálené oblasti. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi 

dobře. 

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. 

0-40 bodů 25 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 0-20 bodů 13 

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) 

0-20  bodů 15 

slohové 

zpracování 

hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

0-15 bodů 5 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

0-5 bodů 4 

      

CELKEM  max. 100 bodů 62 

 


