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Cíl práce: 
Jako cíl práce si studentka vytkla popsat využívání sociálních sítí ve vědě a 
výzkumu, s tím, že se bude zabývat využíváním jak běžně používaných, tak 
odborných sociálních sítí. Tento cíl byl naplněn, nicméně jen do určité míry. 
   
Shoda se zadáním bakalářské práce: 
Bakalářská práce reflektuje původní zadání. 
 
Struktura a obsah práce: 
Práce se skládá ze šesti kapitol, které na sebe logicky navazují, struktura je 
přehledná. Co se týče obsahu, zásadní připomínkou je, že práce z velké části 
obsahuje velmi obecné shrnutí problematiky sociálních sítí a jen na velmi malém 
prostoru se věnuje samotným sociálním sítím ve vědě a výzkumu, nebo použití 
obecných sociálních sítí ve vědě a výzkumu. Zatímco Facebooku autorka věnuje 4 
strany (včetně popisu blíže nespecifikované funkce Timeline na 1 stranu), popis 
žádné z vědeckých sociálních sítí nepřesáhl 2-3 odstavce v rozmezí do 1 strany. 
Výběr uvedených vědeckých sociálních sítí není nijak zdůvodněn, ani to, proč mezi 
ně zařadila jeden komerční produkt (a ne jiné). Autorka zařadila do práce výzkum 
mezi akademickou obcí ÚISK o používanosti sociálních sítí v oblasti vědy a výzkumu, 
počet respondentů (osm) považuji za velmi malý. 
Co se týče závěru, autorka pouze popisuje, čemu se věnovala, chybí shrnutí 
problematiky a vlastních závěrů, k čemu v práci došla.  
Mimo vyváženost obsahu a zmíněný počet respondentů výzkumu je třeba říci, že 
autorka odvádí dobrou práci, má potřebný nahled, přehledně a srozumitelně téma 
zpracovává. Domnívám se, že autorka disponuje velkými schopnostmi, škoda, že 
nesledovala více linku zamýšleného obsahu, v jejím podání by dle mého soudu byla 
tato práce velmi kvalitní. 
 
Volba informačních zdrojů: 
Autorka čerpala z velkého množství zdrojů relevantních problematice. Seznam 
zahrnuje množství zdrojů z Wikipedie. Citace jsou uvedeny správně. 
 
Stylistická úroveň práce: 
Stylistika práce je výborná, autorka píše velmi čtivě a srozumitelně, přičemž si text 
stále zachovává velmi dobrou odbornou úroveň. Text je prakticky bez gramatických 
nedostatků. 
 



Formální úprava práce:   
Formální úprava práce je dobrá, až na práci s obrázky vloženými do textu, které jsou 
často rozmazané až nečitelné. 

Doplňující dotazy: 

1) Jaké znáte další vědecké sociální sítě, resp. konkurenční produkty 
k uvedeným v práci? 

2) Jaké zkušenosti/poznatky jste si odnesla z provedeného výzkumu co se 
zpracování a metodologie týče? 

 
 
Závěr 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře, a 
to především s ohledem na naplnění cíle práce. 
 
 
 
 
         Podpis 


