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Navržené hodnocení: velmi dobře

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.

20 z 40 bodů

Práce zpracovává téma vycházející z komunitní role knihoven a zároveň je příspěvkem pro
teorii moderních staveb knihoven v regionech. Autorka při posuzování kvality služeb
pracovala se standardem veřejných knihovnických a informačních služeb. V tomto bodě
vidím určitý nedostatek práce. Na základě současných parametrů bylo zjištěno, že knihovna
v Horních Počernicích standardu nedosahuje. Situace by se měla zlepšit po výstavbě nového
multigeneračního domu, což lze odvozovat z textu, není pregnantně uvedeno. Je pravdou, že
se standardem pracuje autorka velice volně i dalších částech textu (např. tabulka č. 1 by
mohla obsahovat komparaci se standardem přímo v tabulce). Projekt Multifunkčního domu
je popsán volně, není jasné, zda měla autorka k dispozici projektovou dokumentaci. Také
není jasné, zda se promění náplň práce knihovníků v nové knihovně.
Přínos práce je zejména v rešerši zahraničních multifukčních domů, kterou by bylo možné
doporučit každé obci, která se rozhodne pro svou komunitu takový dům postavit. Případný
je i postřeh o tom, že v takových projektech se role knihovny neztrácí, ale je posílena. Popis
projektu Vícegeneračních domů v SRN je inspirativní a svědčí o tom, že se máme od svých
západních sousedů v mnoho učit i v této oblasti.
Práce splnila zadání.
přínos

hodnotí tvůrčí zpracování tématu

10 z 20 bodů

Oceňuji vyváženost textu práce. Autorka věnovala teoretické části práce stejný prostor jako
praktické případové studii. Oceňuji podchycení zahraničních vzorů, zejména z Německa.
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 z 20 bodů

Autorka využila ve své práci české a německé zdroje. Tyto zdroje jsou řádně citovány. Práci
obohacuje množství fotografií.
slohové zpracování

hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 15 z 15 bodů
styl vyjadřování; rozsah práce

Práce je logicky strukturována, psána odborným stylem.
gramatika textu

hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 5 z -5 bodů
čárky ve větách apod.

Práce je zpracována velmi pečlivě a bez gramatických chyb.
CELKEM

70 z 100 bodů

