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Hodnocení 

Bakalářská práce Zuzany Kudličkové má zajímavé a zároveň náročné téma. Autorku měla 
podle zadání práce na základě literatury prostudovat a shrnout kvuntitutivnÍ metody využitt:lné 
při inľorl1la0nÍ analýze, dále vybrat a katcgorizovat klíčové informační zdrojc ve zvolené 
oblasti a jejich vybraný vzorek podrobit bibliometrické unalýze. Zvolenou oblastí jc 
zcm0dčlstvÍ, výživa a životní prostředí. Již v předmluvě (a zárovcll také v úvodu) ale autorka 
naznačuje, že analýze byl nakonec podroben zdroj jediný - mezinárodní časopis JFAE 
vydávaný ve Finsku. Sdělen je i dLlvod (stáž LI vydavatele tohoto časopisu). Z hlediska zadání 
práce je však třeba konstatovat, že tak jak bylo schváleno, nebylo z části splněno, unulýza 
jediného časopisu nemLlže totiž podat objektivnější obraz vývoje zvolené oblasti. Tato 
okolnost není autorkou v předmluvě nijuk okomentována. 

V rámci zpracování tématu autorka provedla základní bibliogmfickou přípmvu, jej í výsledek 
je představen na s. 44-46 (celkem 31 titulú). To pokládám za přijutelné. Seznam použité 
literatury zahrnuje vybrané tituly ke kvantitativním metodám, zbytek záznamli reprezentuje 
vybrané tituly k informačním zdrojlim ze sledovuné oblasti a některé další dopll'íkové 
pnum:ny. Komentář k bibliografické přípravě chybí. Výsledný seznam ovšem není zpracován 
na adekvátní požadované úrovni, v záznumech se vyskytují četné chyby (viz jejich seznam na 
kunl.:i tohoto hodnocen í). Podobné chyby se vyskytuj í také v citacích, které j SOLI real izovány 
v rámci poznámek pod čurou. Autorka v předmluvě rovněž nekomentuje užitou citační 
metodu, v textu (zejména v I. kapitole) jsoll totiž lIžity doslovné citáty hesel terminologické 
databáze TDKIV, jej ich norl11ované citace však zcela chybí. Další potřebné informace uLltorka 
zÍskulu na stáži a na vybraných relevantních informačních pracovištích ČR (zejména ZPK 
UZPI). 

Výsledný tex.t bakalářské práce má stanuvený požadovaný rozsah. Autorka text uspořádala do 
3 základních kapitol. Dlužno podotknout, že do textu však běžně patří i úvod Ue-li zařazen) 
a také závěr - v tomto směru mohlo být kapitol i pět. Při bližším prostudování však lze také 
zjistit, že předmluva práce a úvod zahrnuji v podstatě stejné informace, takže předložené 
informace z úvodu mohly být zahrnuty do předmluvy. Pokud jde o preliminaria práce, 
upozorňuji, že strany 2-3 jsou v práci číslovány dvakrát. Obsah na s. 3 (resp. 5) zahrnuje 
některé formální nedostatky: v titulku kap. 1 je překlepová chyba (viz též seznam přiložených 
chyb na konci hodnocení), číselná notace podkapitoly 1.1 není adekvátně uvedena v textu na 
s. 6 a ve výčtu obsahu kapitoly 2 chybí zcela podkapitola 2.2 a také část 2.2.6 (v textu jsou ale 
obsaženy). 

Základní obsah práce je zahrnut ve třech kapitolách. První kapitola je věnována stručnému 
přehledu kvantitativních metod. Autorka se opírá zejména o velmi stručné definice poj mLI 
z české terminologické databáze TDKIV a relevantní výukovou prezentaci autorky 
H. Kučerové. Moje námitky se týkají citování přebíraných definic, jde většinou o citáty 
z hesel z databáze TDKIV. Jsou to autorské texty (každé heslo má autora či více autorů - jsou 
jimi hlavně J. Švejda a Z. Jonák), které měly být řádně citovány (podle modelu příspěvky 
databáze). Autorka se v tomto směru uchyluje k uvádění neurčité zkratky TDKIV v kulaté 



a zatím neúplně 2008 - svědčí o tom i grafy č. 1-2, které autorka převzala ze systému, 
nicménč kvituji, že doplnila údaje za rok 2006 i s příslušným výpočtem IF (tabulka č. 2 opět 
není v textu nikde odkazována). 

Výsledky dalšího bibliometrického měření autorka představuje v podkapitolách 3.2 až 3.4. 
K aplikacím vzorcli vybraných zákon li nemám námitky, v textu se ale vyskytují některé 

nedostatky. Na s. 36 autorka odkazuje do přílohy A, kde mají být uvedeni autoři podle 
výskytu. Upozorlluji, že tuková příloha v práci nenÍ. V textu na s. 38 chybí informace o tom, 
kde se vzala hodnota n" = 4,24 (autorka nekorektně zapisuje mezery mezi čárkou a desetinnou 
číslicí). Měla hy to při obhajobě doplnit. V tabulce Č. 9 se vyskytují překlepové chyhy (viz 
seznam na konci textu) a po srovnání s přílohou A (s. 47) konstatuji, že byla vypuštěna 
hodnota klíčového slova "citron" se šesti výskyty - ,1 naopak v příloze zase chybí hodnota 
klíčového slova ,.Cotton" - také se 6 výskyty. Na straně 40 se autorka pokouší osvětlit rozdíly 
mezi seznamem klíčový'ch slov časopisu ./FAE a deskriptory rozsáhlého tezauru AGROVOC. 

Bakalářská prácc je ukončena stručným závěrem. Na s. 43-44 je uvcdcn scznam zkratck, 
některé zkratky ale nejsou přítomny, jiné jsou osvětleny nedostatečně či s chybami (viz 
rříloha na konci hodnocení). 

Bakalářská práce z hlediska formálního, stylistického a gramatického vykazuje velké 
množství nedostatldl a chyb. Některé byly již zmíněny, jiné uvádím v dalším výčtu v seznamu 
na konci hodnocení. Počítačová úprava textu (styly, formátování odstavcll, ukončování řádkLI 
osamoceným i znaky aj.) neodpovídá zcela požadavklll11 na výstupn í závěrečnou práci. 
Identitikace odstavcC! textu jednotlivých kapitol je svízelná, takže v dále uvedeném přehledu 
chyb je ur~ování odstavcli někdy jen přibližné a nepřesné. 

Závěrem konstatuji, že práce Z. Kudličkové mllže být přijata k obhajobě. Vzhledem k výše 
a níže uvedeným chybám a nedostatkLllnji však navrhuji klasifikovat jen jako slabou Dobrou 
(3-). Požaduji, aby se autorka u obhajoby vyslovila také k problému nedodržení zadaní 
b,akalářské, práce. ~ .. - J ..;7 

E.Bratkova. v.r. ~~-;:J 
(Jramati"ké, stylisti"ké ajó/'mální chyby v hlavním lextuď 

Ohecně. 

Autorka I' textu celé práce uvádí jménG zGhraničních korporací nejednotným zpúsobem. Některé jsou 
uveden) v kontextu české vl'ty v korektní české formě. Například na s, lOje uvedeno jméno .Jnstitut 
vědeck)'ch in1'ormací" (v kulaté závorce se vyskytuje originální anglické jméno), jinde je uplatněno jen 
uriginúlní jméno (napi'íklad na s. II uprosti'ed strany). V bibliogratickém přehledu zdroji:! na s. 21 je 
uvedeno jméno americké knihovny u jednoho zdroje česky .. Národní zemědělská knihovna'" u jiného zdroje 
anglicky (včetnč chyby) .. National Afi'ieultural Library". Doporučila bych uvádět jednotnč jména všech 
cizích korporací, pokud je to možné, v českých větách česky a do závorek či do poznámek pod čGrou 
pi'ípGdně uvádčt tvary originální. 

Jména zahraničních měst, slátlJ aj. je potřebné kontrolovGt ve slovnících českého jazyka, mnohá jména mají 
české tvary - viz chybně uvedené jméno .. Nigerie·' (správně "Nigérie") nebo jméno ,Jran" (správnč "Írán") 
v pi"ehledu tabulky na s. 31. 

V celém textu je mnohočetnč užit nekorektní zápis procent (X %) ve smyslu podstatného jména. například 
nC! s. 14 je uvedeno nekorektně .. cca 60%", na s. 38 nekorektně 76.42%. ale srovnej na téže straně 

s kmektním zápisem .. kolem 60 %". Podle pravidel českého jazyka je nutné tyto výrazy zapisovat s jednou 
mezcrou (v editoru WORD pak s pevnou mezerou, tj. CRTL+Shiťt+mezerník); bez mezery se procenta 
zapisují pouze ve v)'znamu přídavného jména (např. dvacetiprocentní účast - 20% účast). 

V celém textu je užíl án nejednutný z~1pis čísluvek i":.ídu tisíců. vyskytují se tvary bez mezer (například na 
s. lOje uvedeno číslo 8000. na s. 18 číslo 7000 aj.), s mezerami (například na s. 18 číslo 104000. na s. 19 
číslo SOO 000 aj.). s čárkami (například na s. 14 je uvedeno číslo 29,899. na s. 23 číslo 10,000 aj.) nebo tvary 



s. 14 část 1.6.3 .. rrvní odstavec, \' první větě zcela chybí podmět (1lt~lze v tomto případě nperovatjaknby se 
slovem, které jc v titulku rodkapitoly); odstavec zahrnuje také nekorektní uvozovky 

s. 16 odst. I, první věta. za slovcm .. panství" bude také čárka, jde o souvětí 

s. I (l odst. 2, druhá věta. chybný pád, místo "udbornější" bude "odbornějšími" 

s. 17 v)'čet organizací. za zkrutkou VLIPP nebude tečka 

s. 17 poslední odstavcc, termín .. on-line"" je v práci z.apisován nejednotně (též .. online""), v textu celé prúce je 
zúpis nutn": sjednotit 

'i. II) pi'edposlední II pllskdní odstavec, zahrnuje nekorcktnč zapsané uvozovky 

s.20 čúst 2.2.5 .. poslcdní včta, gramatická chyba ve slově .. tématických", má být .,tematick)'ch" 

s.21 čóst2.3. chyhnéjlllénu .,Natiunul Alricllltund Librnry" 

s.21 zdroj Agricola PlusTcxl. chybná syn ta:» věty v puložce Časové pllkrytí 

s,21 IdrDj Agl'iclIltllwl Informlltion ... lllusí být mezcra přcd kulatoll zúvorkou 

s.21 zdroj ACiORA, plllll/,ka Chal'llkteristika, chybn)' pód SlllVll .. časopisú" (IllÚ být .. čusopisúm"") 

s.21 citace I Cl pod čarou. chyba ve slově "NAL katalog Agricola"" (srovnej také s nestejně zapsaným 
záhlavím zázlllllllu na s. 46) 

s.22 zdl'oj r'\URIS. í:hybnč zapsané slO\o .. miliónů", má hýt "milionu"" 

s.22 zdl'Oj Hilllogic.il Ab~trUí:ls. í:hybtl v púdu slovu .. mcdicína", má být ,.mcdicíny" 

s.24 zdroj EFlSCO, první I'ěta, chybu v llliZVlI dutubúze "Business Source premiér", mll b)'t .. BlIsiness SOllrce 
I' relll i er" 

s.24 Tllmj (irťenFILI~. DI slllvelll "prostJ-edí" nebude tečka, ale čúrka 

s. 25 zdroj Environmental ... , na konci charakteristiky chybí tečka 

s.25 /droj FAUSTA I, v úplné formě jménu ol'gtlnizllee v angličtinč musejí být v jednotlivých slovcch velká 
písmcna 

s.2b /dmj IFIS, nejde II cllltlllxízi, jde o urganizaci, prodllcenlem tudíž nCl11úžc být rSTA (srovnej se zdrojem 
FS I!\, klí:rý je popsún na s. 251) 

s.2S zdroj DUA.!. nekorektnč zapsané slovo .. Joul'mll". má být ".Iournals" (tento zdroj navíc není databúzí 
(~lISUpiSLI, ale jen databúzí rcgistmčních záznam ll) 

s, 28 zdroj FAO l)ocument Cataloguc. nebude tečka na kllnci nazvu zdroje 

s.29 Idroj Naprulert, ve jméně produecnla je uvedeno jméno zemč ,.U.S.A" s tečkami - srovnej se zúpisem 
téhož .jrnéml .. USA" bez teček na s. 28: jména či jejich zkratky by měla být Dlpisovúny .icdnlltně: na stejné strunč 
29 je uvedenu rozdílně i .im":nll pro Spojen": krúlovslví u rúznýeh zdrojLI 

5. 21) zdľllj I'l1Ints. nebude tečka ml koní:i nUZVll zdroje 

s, 29 Ldl'l~j Slrvt není blíže speí:iJikovún. zejména rokud jde () pl'Oducentll; totéž platí o. zdroji TOXLlNE 
(uI'cdcn na téže straně) 

s.30 rředroslední odstavec. poslední věta, chybný pád sousloví "zemědělství. výživa II životní proslří:dí" 

(má b)t 7. pád) 

s. 31 část 3.1.1. položka druhú, chybně zapsané slovo "Expended", má být .. Expllnded" 

s.32 odstavec 2. ve V)!čtu databází jsou asi chybně uvedena zkratkou jména institucí IFIS. FAO či CSA 
(ncjde o databáze!) 

s.32 odstavec 3, za slovem .. nevyužívámc"" Illusí být čárka. jde o souvětí 

s. 32 zdroj Copernicus. chybí mezera za tečkou na konci první věty 

s.32 zdroj Chemical Abstrllct Service je správně produeentcm, nikoliv databází (titulky jsou v popisu 
obróccné) 

s. 34 poslední odstavec, čtvrtá věta, anglické slovo .. agrieulture" v kontextu české včty není na místč, je nutné 
ho uvést česky; totéž platí pro s. 36 a s. 37(vícenásobný výskyt anglických slov), srovnej ale se sprúvným 
uvedením slova .. zemědčlství", které je uvedeno zeela na konci strany 36 

s. 36 odst I, druhá věta. za slovem "poplatek"" bude čárka, jde o souvětí; zároveň je v tomto. souvětí uvedena 
chybně spojka .. jenž". mú být "jež" (jde o předplatitele) 

s.38 odstavec první po tabulce Č. 7, druhá věta. před výčtem příjmení Alexopolou a Islam je vhodné uvést 
alespoľí slovo .. auto/'i'·, aby sousloví nebylo matoucí 

s. 38 odst I. tj'ctí větu, za slovem .. spol uautor" bude čárka. jde o souvětí 

s.38 odst. I, čtvrtá včta, nekorektně zapsané slovo .. přeci", má být "přece" (stejná chybaje na s. 40) 



PEJŠOV Á, velmi chybná identi fikace II popis dukumentu, jde o př"íspěvek kunferen6ního sborníku (tedy ln). 
nikoliv monogratii 

lDKIV. chybí cita6ní dutum 

Chyby I' PN/ohách .. 

V seznamu kl í6ov}'ch slov .isOll chyby: 

• Chyba ve slově .,ti·uit duality", mľÍ být .Jruit quulity" 

• chybí termín Cutlun (srv. se s. 40) 

• s. 51. Evidenční I ist, užito nesprávné sloveso. bakalór'ské práce se "ncpropůjču.W, nýbrž .. vypůjčují" 


