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Název práce:  Mezigenerační přenos digitálních schopností při 

používání aplikace JW Library 

 

Typ práce:     bakalářská 

Hodnocení práce:    výborně 

Vedoucí práce:    PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

Oponent/-ka práce:    Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. 

Řešitel/-ka práce:    Marta Němcová  

Slovní hodnocení práce 

Předložená práce se věnuje tématu mezigenerační součinnosti při získávání digitálních 

kompetencí. Autorka si tedy zvolila téma velice společensky aktuální, kterému je i v širokých 

akademických kruzích věnována v poslední době značná pozornost.  

V teoretické části práce autorka začleňuje téma do širšího kontextu a definuje základní pojmový 

aparát. Zároveň v části věnované literature review prokazuje schopnost práce s odpovídajícími – i 

cizojazyčnými informačními zdroji a excerpuje výzkumy nejvíce relevantní zvolenému tématu 

práce. V celé práci studentka řádně uplatňuje požadované citační standardy.  

V praktické části autorka prokazuje schopnost samostatné výzkumné práce. Pro svůj výzkum 

stanovuje jednoznačné cíle, vhodně volí a zdůvodňuje výzkumnou metodu a posléze jí i řádně 

aplikuje. Za zajímavou a z pohledu stávajícího stavu výzkumu podnětnou považuji volbu cílové 

skupiny, která vybočuje z hlavního proudu výzkumu mezigeneračního učení zaměřeného na 

součinnost v rámci rodin. Oceňuji oddělení výsledků výzkumu od jejich analýzy a interpretace.  

Stylistická i gramatická stránka práce je na velice dobré úrovni. Rozsah práce přesahuje 

požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Na základě výše uvedeného posouzení doporučuji diplomovou práci Marty Němcové  k obhajobě 

s hodnocením „výborně“. 

 

 

Bakalářská práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

38 bodů (ze 40) 

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 

19 bodů (ze 20) 

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) 

20 bodů (ze 20) 
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slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce 

14 bodů (z 15) 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

4 body (z 5) 

     

CELKEM  95 bodů (ze 100) 

  
Hodnocení bakalářských prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne  1.6.2020 .  PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


