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Posudek diplomové práce 

 
Název práce: Využití bibliometrických metod na příkladu analýzy časopisu Československá 

psychologie 

Řešitel práce: Bc. Petr Matička 

Vedoucí práce: Ing. Martin Souček, Ph.D. 

 

Slovní hodnocení práce 

Práce se zabývá metodami a indikátory bibliometrie, v praktické části se pak zaměřuje na 

využití biometrických dat pro kvalitativní analýzu časopisu Československá psychologie.  

Teoretická část logickým a systematickým způsobem shrnuje bibliometrickou teorii od 

historického vývoje, přes základní pojmy, až po hodnocení vědy a problematiku identifikátorů. 

V teoretické části autor dokládá nastudování standardních znalostí z oboru bibliometrie, které 

pak přiměřeným způsobem aplikuje v části výzkumné.  

Tato výzkumná část nejprve definuje výzkumné otázky, které se vztahují ke zkoumaným 

bibliometrickým vlastnostem časopisu Československá psychologie. Přes řadu výhodných 

vlastností, má tento časopis určitou nevýhodu v tom, že jeho články jsou v češtině, tudíž se 

v rámci citačních ohlasů chová jinak než anglicky publikující časopisy. Druhá část práce 

postupně v rámci analýzy a interpretace dat hledá odpovědi na sedm výzkumných otázek a je 

završena jejich vyhodnocením v kapitole 6.6. Bohužel k práci není přiložen zmiňovaný dataset 

(byť v dílčí podobě), takže není pro čtenáře snadné si o jeho podobě a způsobu zpracování 

udělat jednoznačnou představu. V závěru jsou jednotlivé otázky zodpovězeny, přičemž ale 

metodologie jejich vyhodnocení není vždy evidentní.    

Celkově vzato práce nese stopu určitého spěchu a prospěla by jí větší časová rezerva pro 

dopracování.  

Při obhajobě bych se rád zaměřil na specifikaci metodologického postupu při vyhodnocení 

výzkumných otázek, především u druhé výzkumné otázky.  
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Hodnotící tabulka 

 

Aspekt kval. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Práce splnila zadaný diplomový úkol. Práce 
je logicky členěna.  

20 (40) bodů 

přínos a novost 
práce 

Práce je přínosná a dobře využitelná pro 
zájemce o danou problematiku. 

15 (20) bodů 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

Seznam použitých zdrojů je přiměřený, 
nicméně většinou čerpá z webových zdrojů. 

15 (20) bodů 

slohové zpracování Práce je psána čtivě, má odpovídající rozsah.  15 (15) bodů 

gramatika textu V práci je jsou drobné gramatické chyby a 
překlepy.  

2 (5) bodů 

CELKEM   67 bodů 

 

Výsledné hodnocení práce  

Konstatuji, že autor si zvolil a zpracoval náročné, oborně zajímavé téma a z celkového pohledu 

splnil nároky, které klademe na diplomovou práci, nicméně se dopustil určitých chyb. Práci 

navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře.  

 

 

 

V Praze dne 5.9.2018    

Ing. Martin Souček, Ph.D. 


