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Hodnocení 
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K obhajobě předkládaná bakalářská práce Markéty Opálkové patří do skupiny témat, které mapují 
a hodnotí elektronické informační zdroje v různých oborech poznání. Autorka si téma vybrala na 
základě vlastního zájmu z nabídky témat ke zpracování. Výsledná práce představuje optimální spojení 
znalostí z aktuálně studovaného oboru INSK a oboru lingvistiky, který autorka v minulosti také 
studovala. 

Autorka se na práci průběžně připravovala s velkou péčí a odpovědností. Precizně zvládla 
bibliografickou přípravu, v předstihu provedla rozsáhlejší rešerši elektronických zdrojů z české 
lingvistiky - rešerše byla postupně doplňována o nové záznamy. Výsledek, který čítá 99 záznamů, 
autorka prezentuje v příloze bakalářské práce, jeho formální úprava je na pěkné úrovni. Práce jinak 
zahrnuje také seznam použité literatury k tématu (obsahuje cca 65 titulů na s. 48-51). Je připraven také 
vzorně a splňuje v zásadě požadavky platných standardů (ČSN ISO 690) - až na maličkost: ne u všech 
záznamů je za vstupním prvkem uvedeno ještě datum. Autorka jinak zvládla citování literatury 
v prllběhu textu perfektně. Velké úsilí bylo vloženo do výběru a analýzy reprezentantů jednotlivých 
typů elektronických zdrojů. Problémy, které se vyskytly v průběhu zpracování tématu, autorka 
pravidelně konzultovala s vedoucí práce. 

Výsledný text bakalářské práce má větší rozsah, text je logicky uspořádán do 4 kapitol, přičemž 
poslední je věnována hodnotícímu závěru. S tímto uspořádáním plně souhlasím, odpovídá zcela 
zadaným úkolům. Jako vedoucí práce bych ráda ocenila schopnost autorky postupovat samostatně, 
systematicky a logicky při prezentaci dílčích otázek a zejména schopnost průběžného vyhodnocování 
informací. 

V I. kapitole je představena česká lingvistika, předloženy text je psán zasvěceně a dokládá erudici 
autorky v tomto oboru. Podstatné tituly odborné literatury jsou řádně ocitovány. 

Vlastní přínos práce je pak zahrnut v kapitolách 2-4. Druhá kapitola přináší nejdříve stručné vymezení 
pojmů, vhodně a výborně prezentovaný podstatný problém o důvěryhodnosti internetových zdrojů 
a zejména informace o metodice a kritériích zjišťování a výběru zahrnutých zdrojů včetně návrhu 
jejich typologie. K textu nemám žádné připomínky. 

Nejrozsáhlejší částí je kapitola třetí (téměř 30 stran). Představuje výsledek pečlivé analýzy vybraných 
typů elektronických informačních zdrojů pro českou lingvistiku. S výběrem reprezentantů lze plně 
souhlasit, stejně jako s uspořádáním textu uvnitř podkapitol. Jednotlivé části přinášejí zajímavé údaje. 
Popis jednotlivých dílčích částí je precizní, autorka průběžně vyhodnocuje zjištěné informace, což je 
potřeba ocenit. Texty jsou prokládány vhodnými názornými obrázky. Celý text dokládá tvůrčí 

schopnosti autorky. 

Bakalářská práce je uzavřena kvalitním, komparačním a hodnotícím závěrem. A to je potřeba také 
ocenit. Bude vhodné představit část práce v odborném tisku, například Ikarovi. 

Diplomová práce je po formální, stylistické a gramatické stránce připravena na vynikající úrovni. 
Nemám k ní žádné připomínky 

Závěrem konstatuji, že práce M. Opálkové splnila beze zbytku zadání bakalářského úkolu. Sledovaná 
tematická oblast je nosná i pro další rozpracování. Doporučuji ji k obhajobě jako celek a navrhuji 
klasifikovat jako Výbornou. 

E.Bratková, V.r. 


