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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. 

35 z 40 bodů 

Práce je kompilační studií normy pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů a 

konkrétního případu digitální knihovny Národní technické knihovny. Autor se pokusil na 

základě možnosti hodnocení přímo z pohledu zaměstnance NTK provést autoaudit. Tato 

metoda patří mezi doporučované metody pro strategické řízení provozu. Z terminologického 

úvodu vyplývá, že autor je dobře zorientován v tématu.  

Práce splnila zadání.  

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 15 z 20 bodů 

Autor osvědčil schopnost provádění metody autoauditu. Věcně vidím rozpor v citování 

národní strategie LTP, která je strategickým dokumentem současné vládní koncepce rozvoje 

knihoven do ro ku 2020. Praktická část práce je systematicky uspořádána podle jednotlivých 

bodů normy V závěru jsou objektivně vyhodnoceny získané poznatky a navrženy 

krátkodobé a dlouhodobé cíle pro dosažení kompatibility s normou.  

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) 

15 z 20  bodů 

Autor pro svou práci použil i významné zahraniční zdroje. Jako konzultant práce mohu 

prohlásit, že autorovi nedělá významné problémy pracovat se zahraničními zdroji a jejich 

vytěžování provádí zcela přirozeně. V menší míře byly vytěžovány strategické a organizační 

dokumenty NTK, informace o nich jsou čerpány zejména z ústních sdělení klíčových 

pracovníků IT oddělení NTK. Na druhou stranu je pravdou, že právě neexistence 



strategických dokumentů je v práci zmíněna jako negativní poznatek auditu.  

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

12 z -15 bodů 

Text je psán odborným stylem, velice přehledně a logicky strukturován.  

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

5 z 5 bodů 

Gramatická úroveň práce je na odpovídající úrovni, množství typografických chyb 

nepřesahuje míru akceptovatelnou pro bakalářskou práci.   

CELKEM  82 ze 100 bodů 

  
 


