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Předkládaná bakalářská práce se zabývá sociálními sítěmi využívanými ve vědě a výzkumu a 

pojmy úzce souvisejícími. Vedle teoretické části shrnující současný stav problematiky na 

základě dostupných informačních zdrojů obsahuje práce také kvalitativní výzkum, který za 

pomoci polostrukturovaných rozhovorů mezi pracovníky lékařských fakult Univerzity 

Karlovy zjišťuje využívanost vědeckých sociálních sítí v českém prostředí. 

 

Hodnocení práce 

 

Aspekty práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a 

věcné zpracování 

tématu 

Autor zvládl velmi dobře uchopit zvolené téma 

bakalářské práce. Teoretická část práce je 

vypracována věcně, přehledně a jasně. 

Rozhovory pro kvalitativní výzkum byly 

předem dobře připraveny. Data z nich pak 

byla následně zpracována velmi pečlivě dle 

dostupné metodologie. Cíle práce byly po 

všech stránkách naplněny.  

38 / 40 bodů 

přínos a novost 

práce 

Téma vědeckých sociálních sítí je v českém 

prostředí stále poměrně nové. Ačkoli již na 

toto téma vyšlo množství publikací včetně 

několika vysokoškolských závěrečných prací, 

autor přináší svůj vlastní pohled na věc. 

Jednoznačným přínosem je pak zvolený 

20 / 20 bodů 



kvalitativní výzkum prostřednictvím 

rozhovorů, který dle dostupných informačních 

zdrojů nebyl zatím v ČR proveden.  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Autor velmi dobře pracuje s použitými 

informačními zdroji. V práci cituje množství 

různých typů informačních pramenů, z nichž 

převážná část je v anglickém jazyce.  

20 / 20 bodů 

slohové zpracování 

Práce má logickou strukturu a text se 

příjemně čte. Rozsah práce je dostačující pro 

pokrytí tématu na úrovni bakalářského studia 

a splňuje též požadavky FF UK.  

12 / 15 bodů 

gramatika textu 
Text neobsahuje žádné závažné gramatické 

chyby ani překlepy. 
5 / 5 bodů 

CELKEM  95 bodů 

 

Shrnutí 

K vypracování zvoleného tématu přistupoval student od počátku velmi aktivně a samostatně, 

dílčí výsledky pravidelně konzultoval. Zjištěné informace uvádí do logických souvislostí a 

dokazuje tak důležitost vědeckých sociálních sítí pro informační vědu. I přes náročnost získat 

vhodné respondenty se autorovi podařilo provést pět rozhovorů na téma využití sociálních sítí 

ve vědě a výzkumu, z nichž vyplývá, že potenciál těchto sítí není v českém prostředí stále 

plně využit. Jednou z rolí současných knihovníků tak může být osvěta právě v této oblasti. 

 

Závěr 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

kladené na závěrečné kvalifikační práce. Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením 

„výborně“. 

 

 

 

V Praze dne 28. 5. 2018 Ing. Anna Keclíková

 


