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Cíl práce: 

Cílem práce je charakterizovat uživatele rešeršních služeb v Národní lékařské knihovně. V 

teoretické části bude popsána problematika rešeršních služeb a představena Národní lékařská 

knihovna. Formou strukturovaného rozhovoru či dotazníku budou dotazováni před zadáním a 

po získání rešerše. Na základě vyhodnocení výzkumu bude ukázáno, kdo jsou typičtí 

uživatelé rešeršních služeb NLK, s jakou představou přicházejí a do jaké míry se jejich 

představy podařilo naplnit. (cit. ze SIS) 

 

Hodnocení práce: 

Student splnil cíl práce. Využil zejména dotazníkové metody a též metody rozhovoru, díky 

čemuž dospěl k zodpovězení výzkumné otázky. Vzorek respondentů zřejmě zcela neodpovídá 

zvolené „populaci“ uživatelů rešerší, nicm. ukazuje jisté trendy a student byl schopen na 

základě výsledku charakterizovat uživatele rešerší NLK. Na škodu práce je, že není zmíněn 

žádný zahraniční průzkum, který by se využíváním rešerší v medicíně věnoval. 

 

Připomínky k práci: 

- práce vykazuje na některých místech nevyzrálý styl psaní, který se odchyluje od standardu 

akademického jazyka – např. s. 10 - … „tedy v jakýchsi informačních střediscích“, s. 13 … 

„avšak je s podivem…“, s. 35 – písemný dotazník měl svého času tu výhodu, že byl levný … 

 

- s. 10 – kap. 1.1 - nejsou zmíněny referátové časopisy; text prvního odstavce je zcela 

bezobsažný, neopřený o zdroje 

- s. 11 – citování Dalakova – jak to souvisí s rešeršemi? a příp. knihovnami? 

- s. 11 – citování Horvátha – zkresleny informace, které H. v článku prezentoval 

- s. 11 – totéž článek Bouzková 

- s 15 – k relevanci je škoda, že chybí zmínka o práci prof. Steinerové 

- s. 16 – „Dnes se používá spíše zkratka databáze“ – nesrozumitelné 

- s. 17 – jako základní jazyk „čeština“ působí úsměvně 

- s. 19-24 – z pohledu oponentury zbytečně rozsáhlé a k tématu to nijak nepřispívá a je 

uveden pouze jeden zdroj 

- s. 25 – uvedeny počty rešerší za rok – je zvláštní (s. 39-40), že NLK obdržela od ledna do 

dubna 2018 234 objednávek a že to je jedno z nejfrekventovanějších období, za rok 2017 na s. 

25 je uvedeno přes 3 tisíce rešerší – jsou ta čísla správná? 

- s. 27-30 – EBSCOHost – producent/platforma x databáze, JRC bych zařadila pod WoS 

- s 31 – MeSh  - je to v podstatě MDT? – to je dost velké zkreslení … 

- s. 32 – u MEDVIK by stálo za to zmínit, že pracuje na jádru KIS Dawinci 

- s. 34 – metodologie – zcela chybí zmínka o tom, zda NLK již v minulosti si nějakou formou 

nesnažila vytvořit profil uživatele; z napsaného vyplývá, že se tím nikdy nezabývala 

- s 35-37 – zcela bych obsáhlé popisy výhod/nevýhod dotazníků a rozhovorů vynechala, je to 

zbytečné, navíc jsou použita vyjádření, která naprosto nepatří do akademického stylu, jsou 

zbytečná, nepůsobí odborně; stačí stručné vysvětlení zvolených metod 

- s. 40 – je otázka, zda výsledky lze zcela kvantifikovat 

 



Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Viz výše 20 bodů 

přínos Pro NLK je práce poměrně přínosná, ale má 

jisté metodologické slabiny 

15 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Student cituje použité zdroje, v některých 

pasážích se uchyluje pouze k jedinému 

zdroji, což nepůsobí dobře – např. historie 

knihovny, metodologie 

10 bodů 

slohové zpracování Slohově se práce na některých místech 

odchyluje od akademického psaní 

5 bodů 

gramatika textu Text neobsahuje výrazné hrubky 5 bodů 

      

CELKEM   55 bodů 

 

 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře. 

 

        PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 

 

 


