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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.

30 ze 40 bodů

Studentka se ve své práci zaměřila na vysoce aktuální téma. Toto téma je často
zpracováváno v zahraničí, nicméně česká odborná veřejnost se mu více věnuje
v neformálních diskusích než v odborných publikacích. Jako zdroj informací, kromě
dokumentových zdrojů, posloužily studentce i polostrukturované rozhovory s knihovníky a
pracovníkem charitativní organizace. Autorka čerpá ze standardů IFLA a studií ALA.
Zajímavý je i terminologický a sociální rozbor termínu „bezdomovec“. Autorka dochází
k závěru, který odpovídá i doporučení odborníků – školení pracovníků knihovny. Podle
průzkumu studentky je zřejmé, že knihovna, pro kterou je téma poskytování služeb
sociálně vyloučeným osobám vysoce aktuální, Městská knihovna v Praze, sama své řešení
hledá. Nicméně z rozhovoru s pracovnicí Armády spásy vyplývá, že službě této skupině
uživatelů poskytovány jsou a to velmi úspěšně.
přínos

hodnotí tvůrčí zpracování tématu

15 z 20 bodů

Práce je zpracována úrovni požadované pro bakalářskou práci. V rozhovorech
s knihovníky se podařilo studentce zjistit velice detailní relevantní informace. Práci
považuji za přínosnou pro každého, kdo se tématem zabývá.
citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

7 z 20 bodů
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)
Studentka pro svou práci využila celkem 25 pramenů, včetně cizojazyčné monografie
Public library services for the poor. Citace jsou ve správném tvaru.
slohové zpracování

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

10 z 15 bodů

Rozsah práce je na hranici přijatelné pro bakalářskou práci. Stylisticky odpovídá
požadavkům kladeným na tento stupeň atestace.
gramatika textu

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

3 z 5 bodů

V práci je několik drobných, spíše typografických chyb.
CELKEM

65 z 100 bodů

