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Hodnocení 

K obhajobě předkládaná diplomová práce Bc. Vladimíry Bendové je věnována analýze, 
popisu a hodnocení významných elektronických zdrojů oboru pedagogika, které jsou 
v současné době dostupné v prostředí WWW. K volbě tématu měla diplomantka velkou 
motivaci. Je absolventkou střední pedagogické školy, dříve pracovala v knihovně 
Pedagogické fakulty UK (činnost této knihovny byla také předmětem její bakalářské práce na 
oboru INSK) a další znalosti si doplňovala v poslední době také studiem vybraných předmětů 
na Katedře pedagogiky FF UK. Téma bylo ze strany UISK uvítáno, protože zahrnuje spojení 
dvou disciplín pěstovaných i v rámci FF UK. Výsledek práce je velice cenný a může případně 
posloužit uživatelům informací v rámci informační přípravy posluchačů oboru pedagogika. 

Diplomantka se průběžně a systematicky na práci připravovala nejdříve bibliograficky. 
Prostudované a použité tituly literatury i dalších informačních zdrojů uvádí v seznamu na 
konci práce (zahrnuje cca 60 položek – viz s. 117-121). Seznam i jeho jednotlivé záznamy 
jsou připraveny na vzorné úrovni a splňují požadavky předepsaných platných standardů. Styl 
citování a citačních identifikátorů v textu je vzorný a je taktéž plně v souladu s uvedenou 
normou. Mohu potvrdit, že autorka vedla s vedoucí práce průběžné konzultace ke zpracování 
jednotlivých částí práce v celém šk. roce 2010/2011. 

Hlavní text práce autorka uspořádala do 5 kapitol, přičemž poslední je věnována závěru. Lze 
podotknout, že pokud byla zařazena také část „Úvod“, mohla být začleněna jako kapitola 1., 
anebo mohl být její obsah integrován do předmluvy. Z obsahového hlediska lze s uvedeným 
uspořádáním jednotlivých úseků textu jinak souhlasit. V zásadě pokrývají zadaný diplomový 
úkol. Diplomantka postupovala při zpracování samostatně a měla velký zájem předvést své 
dílo co nejlepším způsobem. Největší úsilí věnovala zjišťování, výběru, vlastní analýze 
a popisu elektronických zdrojů z daného oboru dostupných na WWW. Jde o velký vlastní 
přínos diplomové práce. 

V úvodní první kapitole se autorka v souladu se zadáním práce věnuje představení oboru 
pedagogika jako vědní disciplíny. Autorka vhodně využila zejména řady pramenů z daného 
oboru, které znala již z předchozích i současných specializačních studií. Texty jednotlivých 
podkapitol jsou velmi vyvážené, obsahy (vývoj oboru, terminologie aj.) jsou představeny 
kultivovaným způsobem. 

Kapitola druhá představuje stávající informační zabezpečení oboru pedagogika. Obsah 
kapitoly je rozčleněn do pěti podkapitol, ve kterých diplomantka postupně podává zasvěcené 
výklady k otázce informačních potřeb a informačního chování pedagogů (čerpáno je 
z publikované literatury), zejména pak podrobné výklady o vydavatelích a distributorech 
informací z daného oboru, pedagogických časopisech a knihovnách a informačních 
institucích, jež komunikují informace z tohoto oboru směrem k uživatelům. K oběma 
kapitolám nemám žádné připomínky, jsou připraveny na vynikající úrovni. 



Jádrem diplomové práce je prezentace výsledků analýzy vybraných elektronických zdrojů 
oboru pedagogika. Oceňuji úsilí diplomantky, které vložila do poctivě provedeného zjišťování 
(heuristiky) všech zdrojů i jejich mistrného výběru v rámci dílčích typů (návrh typologie je 
také vlastním přínosem práce). Výběr reprezentantů pokládám za správný a zcela s ním 
souhlasím. Zahrnuty jsou především prestižní zahraniční zdroje (ERIC, EBSCO-ERC, IOE 
Eprints aj.), které splňují zadaná kriteria. Vyváženě je ale doplňují prestižní domácí zdroje 
(Pedagogická bibliografická databáze, INFO.EDU.CZ aj.). Autorka se na detailní analytické 
úrovni věnuje jejich základnímu představení, jejich vývoji, vstupům systémů, největší prostor 
však zaujímá prezentace způsobů jejich prohledávání a využívání. Texty jednotlivých 
podkapitol jsou vhodně doprovázeny funkčními obrazovými informacemi (uživatelská 
rozhraní, získané záznamy dokumentů, typologie dokumentů aj.). 

Čtvrtá kapitola je následována čtyřstránkovým vyhodnocením výsledků analýzy. Jde 
o výborně připravený text, který vytěžil podstatné informace z provedené analýzy zdrojů. 
K textu nemám žádné připomínky. Práce je uzavřena stručným závěrem sumarizačního 
charakteru. 

Diplomová práce je jinak po formální, stylistické a gramatické stránce připravena na solidní 
úrovni. Práce celkově odpovídá nárokům kladeným na diplomové práce. 

Závěrem konstatuji, že práce V. Bendové splnila beze zbytku zadání diplomového úkolu. 
Obsahy nosných částí textu práce jsou nabité informacemi a jsou přínosné. Lze je využít 
v kurzech informační gramotnosti. Bylo by vhodné je zveřejnit. Doporučuji ji k obhajobě jako 
celek a navrhuji klasifikovat jako Výbornou. 

Předložená práce se může stát podkladem pro zpracování práce rigorózní. 

Eva Bratková, v. r. 


