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Předložená rigorózní práce navazuje na diplomovou práci, kterou Mgr. Bendová obhájila na
Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v roce 2011. Práce byla rozšířena, doplněna
a kvalitativně posunuta na vyšší úroveň. V této podobě se jedná o komplexní dílo v takovémto rozsahu v České republice ojedinělé - pojednávající o webových informačních
zdrojích pro obor pedagogika.
V úvodní části práce je charakterizovaná pedagogika jako obor, včetně významných
výzkumných center a pracovišť v ČR i v zahraničí. Následuje kapitola o informačním
zajištění oboru v oblasti časopisů. Zmíněny jsou zahraniční i české, online i tištěné - zvláště
zdůrazněné jsou impaktované časopisy. Uvedeny jsou také informační instituce
specializované na tento obor. V podkapitolách věnovaných informačním potřebám a
informačnímu chování pedagogů jsou zmíněné vybrané dosud zpracované studie v této
oblasti. Domnívám se, že by vhodným doplněním analýzy dostupných webových zdrojů byl
aktuální průzkum, příp. kvalitativní sondu malého rozsahu - týkající se právě znalostí tohoto
typu zdrojů a zvyklostí v jejich užívání.
Analýza informačních zdrojů dostupných ve webovém prostředí je provedena velmi důkladně.
Každý zdroje je detailně charakterizován a z této části práce se tedy stává opravdu komplexní
a profesionálně zpracovaný přehled jednotlivých zdrojů. Zastoupeny jsou jak komerční
databáze (ERIC, EBSCO), tak digitální knihovny a repozitáře. V přehledu nechybí ani portály
a katalogy. V rámci každého typu webového zdroje je provedena komparace jeho
jednotlivých představitelů.
Čtení předložené rigorózní práce poskytuje velmi komplexní a pozitivní odborný čtenářský
zážitek - a to jak po obsahové, tak po formální stránce. Práce je logicky strukturovaná, systém
kapitol a podkapitol je přehledný a umožňuje čtenáři dobře se orientovat ve velkém množství
popisovaných zdrojů. Po gramatické a stylistické stránce je text na vysoké úrovni. Přehledně
zpracovaný je seznam zkratek v úvodu práce, seznam obrázků i grafů použitých v textu.
Vhodným doplňkem textu jsou i přílohy v závěru práce. Informační zdroje požité pro tuto
rigorózní práci jsou vhodně vybrané a precizně citované.
Závěr: Předložená práce splňuje požadavky FF UK na rigorózní práci, a proto ji
doporučuji k obhajobě.
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