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Cíl práce 

Cílem práce je zmapování informačních zdrojů pro obor sociologie. 

Hodnocení práce 

Bakalářská práce Terezy Němcové se zaměřuje na informační zdroje pro obor sociologie. V teoretické 

části je nejprve charakterizován samotný obor sociologie, jeho předmět, historie a používané 

metody. Dále autorka představuje typologii informačních zdrojů, elektronických i tištěných. V další 

části práce však autorka zdroje třídí dle vlastních kritérií vycházejících z analýzy existujících 

sociologických zdrojů. 

Praktická část práce spočívá jednak ve zmapování, utřídění a popisu elektronických zdrojů pro 

zvolený obor, jednak v mapování fondů vybraných pražských knihoven, a to jak tištěných, tak 

elektronických. Při jejím zpracování vycházela autorka z analýzy dokumentů, zejména dokumentace 

existujících elektronických zdrojů, výročních zpráv, doporučení pro studenty sociologie apod., ale 

využila i bibliometrické ukazatele a informace získané neformálními rozhovory s pracovníky 

vybraných knihoven. V práci jsou představeny základní zdroje z kategorie statistických dat, databází 

odborné literatury a časopisů. Autorka se věnuje také dostupnosti jednotlivých databází a časopisů 

pro uživatele vybraných knihoven a dále hodnotí zastoupení oboru sociologie a jeho jednotlivých 

podoborů v jejich fondech. Celkové informační zabezpečení oboru sociologie autorka hodnotí jako 

výborné. 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 
hodnocení  

metodologie a věcné 
zpracování tématu  

Cíl práce byl splněn. Autorce se podařilo 
charakterizovat hlavní informační zdroje pro 
obor sociologie a zhodnotit informační 
zabezpečení tohoto oboru pro studenty UK. 
Práce je svým zaměřením popisná, což však 
odpovídá charakteru tématu, mohlo být využito 
více srovnávacích tabulek (kromě časopisů i 
např. databází či knihoven). Použité metody 
jsou adekvátní, shrnutí a závěry jsou vhodně 
formulovány. 

35 bodů  

přínos  Přínos práce spatřuji především v její praktické 
části, kde je vyhodnoceno informační 
zabezpečení oboru sociologie v pražských 
knihovnách, a která rovněž přináší ucelený 

15 bodů  



přehled informačních zdrojů pro tento obor 
z nejrůznějších kategorií. Správně podtrhuje 
např. význam statistických a jiných datových 
zdrojů, které jsou pro sociologii velmi 
významné a také na rozdíl od dat pro jiné obory 
poměrně dobře dostupné. Zajímavé je také 
srovnání fondů hlavních oborových knihoven.  

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů  

Autorka využila celou řadu především 
elektronických zdrojů, všechny jsou korektně 
citovány, osobní sdělení však pouze formou 
poznámky pod čarou, v závěrečném seznamu 
chybí. 

18  bodů  

slohové zpracování  Práce je psána kultivovaným jazykem, 
odpovídá požadavkům na odborný styl, ale 
přitom je čtivá. Rozsah práce je naprosto 
vyhovující.  

15 bodů  

gramatika textu  Gramatická úroveň práce je dobrá, počet 
překlepů a chyb minimální.  

5 bodů  

       

CELKEM   88 bodů  

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě s hodnocením 
výborně. 

 

V Praze dne 19.8.2019      Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 

 


