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Oponentský posudek bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je zmapování elektronických infonnačních zdrojů v oblasti české 
lingvistiky (zdrojů dostupných na www). 

Obsahová stránka práce 

Autorka při naplňování zadání a cílů práce vycházela ze svého zájmu o oblast lingvistiky. 
Velkou výhodou autorky je zároveň detailnější znalost dílčích disciplín - jako oblast vývoje 
jazyka, komputační lingvistiky, kognitivní lingvistiky apod. 

Díky těmto znalostem můžeme za velký klad bakalářské práce považovat komplexní 
zmapování situace na poli elektronických zdrojů ve vybrané oblasti. Analýze jednotlivých 
zdrojů předchází definice základních pojmů, historický úvod a příblížení metod práce při 
vyhledávání jednotlivých zdrojů. 

Zdroje jsou uspořádány systematicky, jejich sled je logický (od institucí, které jsou autoritami 
na poli české lingvistiky, po jejich produkty - jako např. elektronické slovníky, časopisy 
apod.). Pro detailnější analýzu a následné představení vybrala autorka zajímavé zdroje (jako 
např. Vokabulář webový apod.). Výběr opět svědčí o autorčině mezioborovém zájmu. 

Soupis použitých a citovaných zdrojů a závěrečný bibliografický soupis elektronických zdrojů 
považuji za velmi hodnotný a užitečný pro zájemce o českou lingvistiku i pro zájemce o český 
jazyk z řad široké veřejnosti. Je opět systematicky uspořádaný, zahrnuje nejdůležitější 

reprezentanty jednotlivých typů zdrojů. Vzhledem kjeho významnosti a užitečnosti 

doporučuji autorce jeho zveřejnění na webových stránkách, případně jeho další průběžné 
aktualizace. 

Jazyková stránka práce 

Jazykový projev autorky je velmi pěkný. Při představování jednotlivých zdrojů dokáže bez 
složitých fonnulací zmínit nejpodstatnější infonnace. Snad jediným překlepem v celé práci je 
na s. 14 " ... vydavatel zdroje má sídlo na zemí České republiky". Pro další odbornou 
publikační činnost doporučuji autorce ke zvážení fonnulace typu "... tváří se velmi 
profesionálně" (s. 24), " ... časopis ... udržet při živote"" (s. 35). 
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Formální stránka práce 

Členění textu na kapitoly je logické, struktura obsahuje přehledná. Volba barevného tisku pro 
odlišení odkazů na www stránky je vhodná, umožňuje jednodušší orientaci v textu. Text je 
vhodně ilustrován obrazovými příklady vybraných zdrojů. Seznam obrázků doporučuji 

umístit na samostatnou stránku. 

Bibliografický soupis, který tvoří samostatnou část práce, je logicky uspořádaný, graficky 
pěkně zpracovaný. 

Závěrečné hodnocení práce 

Autorka prokázala schopnost samostatné práce při analýze elektronických zdrojů v oblasti 
české lingvistiky. Cíle práce byly naplněny. Ke zvážení doporučuji vytvoření elektronické 
verze této práce aj ej í zpřístupnění v prostředí Internetu. 

Témata k obhajobě 

1. V práci nejsou zmíněny knihovní katalogy představovaných institucí. Prosím autorku 
o krátkou informaci, proč nebyly tyto katalogy při mapování elektronických zdrojů 

zohledněny. 

2. Uvažuje autorka práce o zveřejnění své práce v prostředí Internetu? 

Klasifikace 

S ohledem na výše zmíněné hodnocení doporučuji bakalářskou práci k obhajobě s návrhem 
klasifikace "výborně" (1). 

V Praze dne 17.6.2007 Mgr. Klára Havlíčková 
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