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Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce řešitelky Jitky Doubkové je neotřelým příspěvkem v oboru Informační vědy            

– zvolené téma je zajímavým exkurzem, ukazuje na autorčinu odvahu a souznění s principy,              

ke kterým studium v magisterském stupni směřuje. Výběr tématu nejen vítám a oceňuji, ale              

zároveň doufám, že v budoucnu bude takových prací na našem ústavu přibývat. 

Řešitelka nabízí originální způsob, jakým zvolené téma rozvíjí a dle mého názoru se výborně              

vypořádává s nedostatkem specificky zaměřených odborných zdrojů. Propojuje studiem         

nabyté oborové znalosti s vlastními praktickými zkušenostmi z jezdectví. V relevantních           

oblastech (viz 2. – 6. kapitola teoretické části) nabízí čtenáři dostatečně podrobný vhled do              

problematiky aniž by ho zbytečně zahltila podružnými detaily. 

Praktická (výzkumná) část práce je realizována se zřetelem k cíli práci a využívá             

kvalitativního přístupu nad vybraným vzorkem respondentek. Autorka nabízí jasný a          

konkrétní popis přípravy, postupu i zpracování sebraných dat. V tomto směru lze jen stěží              

něco textu vytknout. Řešitelka zároveň prokázala schopnost citlivé analytické práce při           

interpretaci výsledků v 10. kapitole, jež osobně považuji za nejpřínosnější. 

Zjištění, ke kterým práce ve svém závěru dospívá, jsou odůvodněná a podložená.            

Neočekávané překážky výzkumu se zásadním způsobem promítly do jejích limitů. Řešitelka           

si jich je dobře vědoma a správně varuje nad nepřiměřenou nadinterpretací. I přesto ovšem              

výsledky potvrzují aktuální míru poznání, byť závěr nenabízí žádný překvapivý objev. 
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Práce je přehledná a vhodným způsobem strukturovaná. Organizace kapitol i textu je            

odpovídající pro závěrečnou diplomovou práci. Práce má i odpovídající rozsah, je zpracována            

se smyslem pro detail, v odpovídajícím stylu a s využitím odborných pramenů, jež jsou řádně               

citovány. V textu se vyskytuje zanedbatelné množství překlepů. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 
metodologie a věcné 
zpracování tématu 

viz textová část posudku (35 b.) 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 
originální téma zpracované na vysoké úrovni 
s omezenou uplatnitelností výstupů (15 b.) 

0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

bez výhrad (20 b.) 0 – 20 bodů 

slohové zpracování stylistická úroveň práce je výborná (15 b.) 0 – 15 bodů 
gramatika textu gramatická stránka práce je výborná (5 b.) 0 – 5 bodů 
CELKEM 90 bodů (výborně)  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

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 21. 8. 2020 …………………………………………. 

Mgr. Jakub Fiala 
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