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Cílem práce bylo charakterizovat faktografické databáze v oblasti chemie a provést srovnání 
vybraných systémů. Tento cíl byl splněn na úrovni odpovídající bakalářské práce. 

Práce má spíše přehledový charakter, ale studentka projevila při jejím zpracování velkou 
samostatnost a schopnost zorientovat se v oboru se specifickou terminologií i způsobem práce 
s informacemi (který v práci částečně zachytila). Při psaní bakalářské práce konzultovala i s odborníky 
z chemických oborů.  Provedené srovnání vybraných systémů je menšího rozsahu, ale splňuje 
požadavky kladené na bakalářskou práci. Výběr systémů a jejich srovnání byly ovlivněny dostupností 
jednotlivých systémů a znalostí studentky v oblasti vyhledávání informací (rešeršních služeb), 
odpovídajících danému stupni studia. Studentka samostatně pracovala jak s komerčními, tak volně 
dostupnými faktografickými systémy a své zkušenosti využila při zpracování předloženého textu. 

Zvolené informační zdroje odpovídají zaměření a rozsahu práce, autorka pracovala s českými i 
zahraničními prameny. Stylistická a gramatická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Po formální 
stránce má práce přehlednou strukturu, text doplňuje množství ilustrativních tabulek a obrázků. 

Doplňující téma pro obhajobu (podle časových možností): V práci jsou uvedeny příklady databází, 
zaměřených na specifický druh chemických informací, krátce je zmíněna také česká databáze 
bezpečnostních informací MEDIS-ALARM. Jaké chemické faktografické informace jsou v této databázi 
k dispozici a kdo je může využít? 

Závěrečné hodnocení: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě 
s hodnocením „výborně“. 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 
hodnocení 

hodnocení vedoucího 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky 
práce, splnění zadaného úkolu, využití 
výzkumných metod apod. 

0-40 bodů 

35 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 0-20 bodů 

15 



 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v 
textu, korektnost citování; hodnotí se využití 
cizojazyčných pramenů; ( v případě plagiátů je 
student vyřazen ze studia bez další obhajoby) 

0-20  bodů 

17 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 
styl vyjadřování; rozsah práce 

0-15 bodů 

13 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod. 

0-5 bodů 

5 

     

CELKEM  85 

max. 100 bodů 
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