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Cíl práce: 

Cílem práce bylo popsat a vyhodnotit scientometrické přístupy k hodnocení ve vědě 

a k hodnocení vědeckých institucí v ČR. 

 

Shoda se zadáním diplomového úkolu: 

Cíl i struktura předložené práce dobře odpovídá zadání diplomového úkolu. 

 

Hodnocení práce:  

 

Autorka otevírá složité téma, které je v poslední době předmětem mnoha sporů a mediálních 

kontroverzí. Velmi rozsáhlá práce je rozdělena do osmi kapitol, v prvních čtyřech je popsána 

terminologie a teoretická východiska, další čtyři jsou věnovány jednotlivým problematickým 

tématům. Nejrozsáhlejší kapitolou je kapitola sedm, která se věnuje vývoji metodiky 

hodnocení výzkumu a vývoje v jednotlivých letech. Poslední a velmi čtivou kapitolu tvoří 

interpretované reakce a názory na metodiku hodnocení z několika různých pohledů a 

stanovisek. Práce jako taková tvoří rozsáhlý celek, který může velmi dobře čtenáři sloužit 

jako podrobný studijní materiál pro pochopení hodnocení VaV v ČR. Je v dobrém smyslu 

kompilační, ale dává všechny potřebné informace do souvislostí a ukazuje tak hlubokou 

znalost a pochopení celého složitého procesu. Předložená práce je rozsahem, šíří záběru, 

schopností analyticky zhodnotit složitý systém a pečlivostí zpracování výjimečná. Jediná 

drobná výtka vyplývá z dlouhého času zpracování této diplomové práce, díky tomu a zároveň 

rychlému vývoji situace jsou některá témata už méně aktuální.  

 

 

Volba informačních zdrojů: 
Autorka pracuje s rozsáhlým množstvím kvalitních informačních zdrojů, citace v textu jsou 

pečlivě uváděny.   

 

Stylistická úroveň práce:  
Po této stránce nemám k práci výhrady, práce je dobře strukturovaná a čtivě napsaná.   

 



Formální úprava práce:  
Po pravopisné stránce nemám žádné výtky, překlepy jsou výjimkou, grafická úroveň práce je 

velmi dobrá.  

 

Doplňující otázky:  
Bylo by možné porovnat výhody a nevýhody hodnocení VaV ve zmíněných zemích, tedy 

Německu, Nizozemí, Itálii a V. Británii? 

Pokud sledujete aktuální situaci, jaký je nový aktuální vývoj v rámci hodnocení VaV v ČR?  

 

Závěr 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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