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KRITÉRIUM ÚROVEŇ1

Náročnost tématu na teoretické znalosti vysoká
Náročnost tématu na praktické zkušenosti vysoká

vysoká

HLEDISKO 2: SPLN ĚNÍ VĚCNÝCH POŽADAVKŮ
Stupeň splnění cíle práce vynikající

vynikající
Aktuálnost uvedených údajů vynikající
Adekvátnost závěrů vynikající
Vlastní přínos k řešené problematice vynikající
Využitelnost výsledků práce v praxi (teorii) vysoká

Stylistická a gramatická úroveň práce vynikající
Grafická úprava práce vynikající
Práce s literaturou (citace) vynikající

Komentá ř hodnocení:
Předložená diplomová práce je na tak vysoké úrovni, že jakýkoli komentář je nesmírně obtížný. 
Autorka velice precizně zpracovala celou problematiku informačního pokrytí oboru pedagogika a to na vysoce
odborné úrovni. Zároveň je práce psaná velice čtivou formou, srozumitelným stylem i pro odborníky z jiné oblasti 
než je informační věda.
Práce je vysoce aktuální, a přestože zpracování jistě trvalo velmi dlouho, jsou zde uvedeny i aktuální 
informace (např. změna metodiky zpracování analytické bibliografie na národní úrovni, aktuální statistické údaje).
Práce by měla být zpřístupněna, v rámci spolupráce mezi UISK a katedrou pedagogiky FF UK všem studentům
předmětu Informační systémy a může se stát jednou ze základních studijních opor při výuce. 
Práce je vyvážená ve všech částech, ty na sebe logicky navazují, je kvalitně je zpracován teoretický základ oboru, 
jeho vědecké zázemí na světové úrovni v relevanci pro práci v ČR. 
Zároveň je práce i vhodným východiskem pro další výzkum v dané oblasti. Autorka zmiňuje, že v roce 2010 bylo 
v rámci účtu databáze EBSCO Národní pedagogické knihovny J.A. Komenského staženo 600  článků  
a že je toto číslo interpretováno jako úspěch.
 Vzhledem k tomu, že vědečtí pracovníci v oblasti pedagogiky působí často zejména 
na VŠ, bylo by jistě zajímavé zjistit, jak jsou pedagogická témata zpravovaná v elektronických informačních 
zdrojích využívána prostřednictvím univerzitních účtů. 
Vzhledem ke společenskému i politickému tlaku na nárůst publikační činnosti ve všech oborech, lze očekávat, 
že i humanitní obory, které se v oblasti práce s informačními zdroji i publikováním projevují spíše tradičně, 
budou muset "dohnat" přírodovědecké a technické obory ve standardech požadovaných Radou vlády pro VaVaI 
pro vědecké publikování. I z tohoto důvodu lze diplomovou práci pojmout jako 
průvodce informační infrastrukturou pro vědecké pracovníky v oblasti pedagogiky v ČR. 

Otázka k oponentu ře:
Narazila jste během práce při shromažďování vstupních dat na nějaký vážný problém?
 Byly pro vás některé údaje snáze dohledatelné než jiné?

HLEDISKO 3: FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI

Logická stavba práce

HLEDISKO 1: NÁRO ČNOST PRÁCE

Aktuálnost tématu

POSUDEK OPONENTA  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jméno diplomanta: Bc. Vladimíra Bendová

Téma práce:  Elektronické informační zdroje oboru pedagogika dostupné

Hodnocení:



Plánujete nějakou formu zveřejnění své práce mimo inf. systém Univerzity Karlovy v Praze?

Práci doporu čuji k obhajob ě.

Navržená výsledná známka 3: výborn ě

Dne: 29.8.2011
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