
Zuzana Kudličková 

Informační analýza zvoleného oboru - přehled zdrojů informací (bibliometrická 

analýza) 

Hodnocení bakalářské práce 

Dodržel/a autor/ka stanovené zadání práce? Pokud ne - v kterých bodech? 

Zadání ukládá autorce popsat a kategorizovat klíčové zdroje informací ve zvoleném 

oboru, kterým se s ohledem na zaměření její zahraniční praxe v rámci programu Erasmus 

stala oblast zemědělství. Tuto část zadání pokrývá kapitola 2 bakalářské práce o rozsahu 

13 stran textu. Druhou částí zadání je bibliometrická analýza vybraného vzorku 

dokumentů z dané oblasti, pro niž si měla autorka samostatně zvolit vhodnou metodu. 

Tato část zadání je řešena a zdokumentována v kapitole 3 bakalářské práce v rozsahu 10 

stran textu, díky čemuž lze konstatovat, že stanovené zadání práce bylo dodrženo. 

Je obsah práce logicky a přehledně rozčleněn (řazení kapitol, obsah úvodu, závěru, 

příloh)? 

Základní strukturu práce považuji za logickou a odpovídající tématu a cíli práce-

v kapitole 1 je uvedeno shrnutí teoretického kontextu, v následující kapitole 2 je přehled 

zdrojů a dokumentace bibliometrické analýzy je obsažena v kapitole 3. Slabinou je vnitřní 

členění 1. kapitoly, která působí dojmem, že v ní autorka umístila vše, co se jí k dané 

tematice podařilo shromáždit, aniž by uplatnila vlastní syntetizující přístup 

k prezentovaným poznatkům a faktům. 

Odpovídá obsah práce současnému stavu poznání a praxe? 

Na práci oceňuji, že si autorka vybrala náročné téma, jež se neustále vyvíjí, a snažila 

se zorientovat v nejnovějších zdrojích, přičemž měla na zřeteli i praktické využití 

studovaných metod a technik. Z hlediska pokrytí tématu bibliometrie bych ještě uvítala 

uvedení tematiky data miningu (event. KDD - knowledge discovery in databases). 

Zvolil/a autor/ka vhodné zdroje odpovídající zadání práce (počet, kvalita, 

aktuálnost)? Cituje korektně použité zdroje? 

Autorka uvádí v seznamu použité literatury 31 vesměs relevantních zdrojů. V tomto 

seznamu působí poněkud neústrojně 6 zdrojů zemědělských informací, které tak dublují 

informace obsažené v kapitole 2. Za problematické považuji použití studentské seminární 

práce (MURYSOVÁ) a marketingového textu obchodní firmy (BEHÚN). Zajímalo by mě, 

proč autorka nevyužila zdroje 2 (WOLFRAM) a 3 (KATZ) doporučené v zadání bakalářské 

práce a očekávám, že se k této skutečnosti vyjádří v rámci obhajoby. V textu práce 



je patrná snaha o korektní citování použitých zdrojů, v některých případech (týká 

se zejména 1. kapitoly) je ovšem možné pozorovat přílišnou závislost formulací autorky 

na formulacích autorů původních zdrojů. Autorka má zjevné rezervy v technice 

parafrázován í. 

Zvolil/a autor/ka vhodné metody odpovídající zadání práce? Jsou použité metody 

dostatečně podrobně a přesně popsány? 

Zvolené metody bibliometrického průzkumu považuji za vhodné a přiměřené možnostem 

jednotlivce. Popsány jsou poměrně podrobně v kapitole 3.2. V práci není uvedeno, jaké 

metody použila autorka při zpracování přehledu zdrojů v kapitole 2 - očekávám, že tuto 

informaci doplní v rámci obhajoby práce. 

Přináší práce nové poznatky, případně návrhy řešení v rámci tématu stanoveného 

zadáním? Má práce jasné závěry odpovídající stanovenému zadání? 

Předpokládaným přínosem práce bylo ověření, že bibliometrické metody jsou 

aplikovatelné i v oblasti publikační činnosti a silami jednotlivce, což bylo potvrzeno. 

Vzhledem k náročnosti tématu na teoretickou přípravu i na získání podkladů pro realizaci 

průzkumu vidím přínos práce zejména směrem k autorce, která samostatně nastudovala 

problematiku bibliometrie a svým průzkumem udělala první krok směrem k realizaci 

skutečně vědeckého zkoumání. 

Jaká je stylistická úroveň textu práce? Je text práce gramaticky správný a bez 

překlepů? Jsou citace zdrojů v souladu s ČSN ISO 690 Bibliografické citace? 

V práci je patrný rozdíl mezi kapitolami 1 - 2 a kapitolou 3. V kapitolách 1 a 2 měla 

autorka prokázat schopnost vytvořit vlastní text založený na již publikovaných 

informacích, což se jí nezdařilo. V textu je velké množství překlepů, pravopisných chyb, 

stylistických neobratností. Kapitola 3, jakkoli ani ona není bez chyby, vyznívá v tomto 

ohledu příznivěji. Je vidět, že pokud autorka píše "sama za sebe", je schopná vytvořit 

kvalitnější a logičtější text. Škoda, že věcný a výstižný styl vyjadřování, který autorka 

použila při dokumentaci vlastního průzkumu, není uplatněn v celém textu práce. Citace 

zdrojů v seznamu použité literatury respektují ISO 690. Autorka zvolila poněkud výstřední 

styl citování v textu, kdy citované zdroje uvádí na téže straně v poznámce pod čarou, 

přičemž používá záznamy zkracované podle nepříliš jasného klíče. 

Návrh hodnocení: dobře 

V Praze dne 16. 6. 2008 
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