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Cílem bakalářské práce je prakticky poukázat na možnosti využívání sociálních sítí pracovníky v oblasti 
vědy a výzkumu se zaměřením na uživatele z České republiky.

Obsahová stránka práce
Autorka si zvolila aktuální a velmi zajímavé téma využití běžných i odborných sociálních sítí pro 
podporu práce vědeckých a výzkumných pracovníků.  

Práce je rozdělena na dva pomyslné celky, teoretický úvod a praktický průzkum, který je jádrem 
práce. 

V první části je práce uvedena do kontextu teoretické problematiky fenoménu Web 2.0, sociálních 
médií a sociálních sítí. Autorka v něm stručně a přehledně shrnuje význam těchto fenoménů v dnešní 
společnosti a vysvětluje jejich vzájemné vztahy. Dále v kapitole 2 charakterizuje specifika 
akademického prostředí a stručně zdůvodňuje význam sociálních sítí i v této komunitě. Kapitola 3 pak 
podává přehled o nejvíce využívaných běžných sociálních sítích v českém prostředí, jejich uživatelské 
základně a základních funkcích. Obdobně i kapitola 4 přináší význam a přehled odborně zaměřených 
sociálních sítí. Touto částí autorka prokazuje znalost a orientaci v teorii jak všeobecných, tak 
i odborných sociálních sítí, znalost specifických požadavků na odbornou komunikaci uživatelů ze sféry 
vědy a výzkumu, a dobrou orientaci v širokém spektru současné literatury týkající se sociálních médií.

Jádrem práce je pak její výzkumná část, ve které autorka prostřednictvím dotazníkového šetření 
kvalitativního charakteru zjišťovala míru využívání sociálních sítí pro odborné účely v akademickém 
prostředí. Vzhledem k předpokladu rozdílného chování uživatelů v různých oborech si autorka zvolila 
jako referenční obor Informační studia a knihovnictví v ČR. Metodika výzkumu včetně strategie 
výběru respondentů je uvedena v kapitole č. 5. Výběr respondentů odpovídal kvalitativnímu 
charakteru dotazníku a byl realizován na základě konzultace s vedoucí práce. Původním záměrem
výzkumu bylo provést návazné osobní rozhovory s respondenty. Ovšem vzhledem k dostatečnému 
množství získaných informací z dotazníkového šetření a z časových důvodů toto nebylo realizováno. 
Zpracování výsledků výzkumu je na velmi vysoké úrovni, autorka prokázala schopnost přehledně 
interpretovat a shrnout výsledky velmi rozsáhlého dotazníkového šetření. V kapitole 6.4 autorka
uvádí velmi zajímavé závěry nejen provedeného průzkumu, ale i celé práce, a tyto získané výsledky 
dále prezentuje na praktických příkladech využívání sociálních sítí vybranými respondenty, čímž 
získané výsledky ověřuje v praxi.  

Přínosy práce
Přínosem práce je jednoznačně zjištění a prezentace využívání sociálních sítí v akademickém 
prostředí na základě praktického průzkumu.



Nedostatky práce
Přestože je práce zaměřena na konkrétní a praktické výstupy, je potřeba zmínit některé její 
nedostatky týkající se spíše teoretické části. Kapitola 2 týkající se charakteristiky práce 
v akademickém prostředí mohla být více rozpracovaná a mohla více analyzovat jednotlivé procesy, 
které v prostředí vědy a výzkumu probíhají a které tak vyžadují informační podporu i ze strany 
sociálních sítí. V kapitole 3, která popisuje běžně využívané sociální sítě, mohla autorka blíže vysvětlit 
možnosti jejich využití pro odborné účely a propojit ji tak lépe se záměrem práce (viz bod 3 
předběžné osnovy: „Využívání běžně používaných sociálních sítí pro vědu a výzkum“).

Jazyková a formální stránka práce
Po jazykové stránce je práce na výborné úrovni, bez významných překlepů či stylistických nedostatků. 
Pouze v některých pasážích bych autorce doporučila věnovat pozornost formátování textu (zejm. str. 
31). Formální úprava a členění textu je logické, navazující a postupně podává ucelený přehled 
o zpracovávaném tématu.  

Práce s literaturou
Dle pestrého seznamu použité literatury, zejména aktuálních a cizojazyčných zdrojů je zřejmé, že se 
autorka velmi dobře orientuje v širokém spektru aktuálních informačních zdrojů včetně cizojazyčné 
literatury a dokáže bez problémů s cizojazyčnou literaturou pracovat. 

Hodnocení průběhu práce diplomantky
Autorka byla v kontaktu s vedoucí práce nárazově, systematicky pracovala při přípravě a zpracování 
výsledků výzkumu. Teoretické části práce autorka konzultovala nepravidelně, což se na zpracování 
této části projevilo a je to škoda, protože autorka má velký potenciál téma zpracovat výborně.

Závěrečné hodnocení práce
Cíl práce byl po obsahové stránce splněn, zadané téma bylo přehledně a komplexně zpracováno. 
Výborný dojem z bakalářské práce kazí pouze nedostatečně propracované výše zmíněné teoretické 
části. 

Klasifikace

S ohledem na výše uvedené hodnocení bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
klasifikaci „velmi dobře“.

V Praze dne 26. 8. 2012 Mgr. Lenka Němečková




