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Cíl práce: 

Cílem práce je zmapování informačních zdrojů pro obor sociologie. 

 

Hodnocení práce: 

 Předložená bakalářská práce velmi detailně přibližuje a shrnuje stěžejní informační 

zdroje pro obor sociologie. Kladně hodnotím i záběr práce, kdy je přehledným a logicky 

strukturovaným způsobem charakterizováno několik desítek zdrojů (jak tištěných, tak 

elektronických), některé doplněné o obrázky ilustrující práci se zdrojem či grafy znázorňující 

zajímavé informace. Dále oceňuji popisy vybraných pražských knihoven pro obor sociologie 

s důrazem na ty vyskytující se v rámci Univerzity Karlovy, které studentka vhodně doplnila i o 

poznatky z rozhovorů s pracovníky daných knihoven. Velmi přehledně jsou zpracovány také 

tabulky v přílohách, které obsahují údaje o nejvýznamnějších českých a zahraničních 

oborových periodikách včetně dostupnosti. 

  Z formálního hlediska bych práci vytkl nesprávné kombinování citačních metod 

Harvardského systému a Citování pomocí průběžných poznámek pod čarou, kdy v práci je 

odkázáno pomocí indexu na poznámku pod čarou, samotná citace je však uvedena ve formě 

Harvardského systému.  

Tuto bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou a podle mého názoru by mohla sloužit 

jako příručka pro základní orientaci v dostupných zdrojích pro obor sociologie.  



Aspekt kv. práce Vysvětlení Bodové hodnocení 

Metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Kvalitní věcné zpracování 

od charakteristiky oboru 

sociologie po přiblížení 

jednotlivých zdrojů, vhodně 

využitá metoda analýzy 

dokumentů  

40 bodů 

Přínos Práce má shrnující 

charaktera může sloužit jako 

rychlá příručka pro orientaci 

v oborových zdrojích. Práce 

by však mohla velmi snadno 

přinést nové poznatky 

dalším srovnáním 

popisovaných zdrojů 

například formou tabulky 

(jako v případě periodik) 

17 bodů 

Citování, korektnost 

citování, využití inf. zdrojů 

Kombinování citačních 

stylů, drobné chyby 

v citování. Pozitivně 

hodnotím velké množství 

využitých pramenů 

15 bodů 

Slohové zpracování Čtivé zpracování od 3. 

kapitoly. Většina 1. a celá 

druhá jsou v podstatě jen 

výčty pojmů a citovaných 

definic 

12 bodů 

Gramatika textu Místy drobné překlepy 4 body 

   

CELKEM  88 bodů 

 

  



Předložená diplomová práce splňuje stanovené požadavky na tento typ práce a 

doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

 

V Praze dne 24.8.2019        Mgr. Michal Novák 


