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Cílem pi'edložené diplomové práce bylo popsat souvislost mezi různými způsoby komunikace či 

sdílení obsahu a vznikáním či identifikací autority. Lze konstatovat, že tento cíl byl splněn. 

Téma autority je z různých hledisek zpracováno na 50 stranách textu, do něhož je zahrnuto celkem 
dvanáct schémat. Dále je součástí práce seznam použité literatury, který zahrnuje celkem 81 položek. 
Práce obsahuje také bohatý poznámkový aparát - celkem 50 poznámek je uvádčno v průběhu textu, 
což čtenáři umožňuje snadnou a zejména rychlou orientaci. 

Práce je přehledně strukturována - po předmluvě a úvodu následují tři kapitoly, které tvoří jádro 
práce a jsou dále členěny na podkapitoly, a závěr. 

Kladně hodnotím zejména výběr tématu práce - jedná se o velmi aktuální problematiku, jejímž 
dílčím aspektům je v poslední době v oboru knihovní a informační věnována stále větší pozornost 
(např. se jedná o kritéria důvěryhodnosti informačních zdrojů dostupných prostřednictvím internetu 
či otázky autorství a jeho proměny). Komplexní pohled na uvedenou problematiku v hodnocené 
diplomové práci je proto možné pokládat za velmi užitečný. 

Pozitivně rovněž hodnotím reprezentativnost výběru autorů, z jejichž děl autor ve své diplomové 
práci vychází - mj. se jedná o C. Shannona, B. C. Vickeryho, M. McLuhan či P. Lévyho. Téma 
autority je díky tomuto výběru pojednáno z hlediska několika oborů (interdisciplinárně). Autor navíc 
prokázal schopnost vycházet z klasiků oborů a jejich myšlenky úspěšně aplikovat i v prostředí 
kyberprostoru, resp. nových médií. 

Klíčové myšlenky své práce autor zpracoval formou názorných grafických schémat. 

Drobné v)'hrady je možné mít vzhledem k formální stránce práce (mj. několik překlepů, např. 

v předmluvě, na s. 28 či na s. 42 práce, dále chybné číslování kapitol - čtvrtá kapitola je nesprávně 
uvedena jako třetí) a k přílišné stručnosti závěru práce. Práci však díky prezentovanému 
komplexnímu pohledu na problematiku doporučuji nejenom připustit k obhajobč, ale také hodnotit 
známkou v}'borně. Výtah z práce rovněž doporučuji publikovat v odborném časopise z oblasti 
knih(wní a informační vědy, popř. vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru práce i v časopise 
zaměřeném na některou z příbuzných oblastí. 
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