
Eliška Veselá 

Komunikační média v dějinách komunikace: zpracování podkladů pro 

multimediální e-Iearningový projekt 

Hodnocení bakalářské práce 

Dodržel/a autor/ka stanovené zadání práce? Pokud ne - v kterých bodech? 

Zadáni ukládá autorce vyhledat a zpracovat zdroje relevantní pro multimediální e

learningový projekt tematicky zaměřený na komunikační média v dějinách komunikace. 

Toto zadání bylo splněno jak po stránce věcné, tak z hlediska požadovaného 

zdokumentování provedené práce. Nad rámec zadání se autorka ještě rozhodla zpracovat 

přehled vývoje komunikačních médií (kap. 4 - 8). Tuto část práce je podle mého názoru 

vhodné chápat spíše jako přípravný materiál, který autorce umožnil si ujasnit rozsah 

a obsah zadaného tématu, její publikování v rámci bakalářské práce považuji za omyl. 

Místo této části práce bych dala přednost detailnějšímu rozboru nashromážděného 

materiálu, eventuálně srovnání s obdobnými projekty. Rovněž mentální mapa, 

představená v grafické podobě na s. 14, by si zasloužila podrobnější textový komentář. 

Je obsah práce logicky a přehledně rozčleněn (řazení kapitol, obsah úvodu, závěru, 

příloh)? 

Členění práce považuji za logické a odpovídající charakteru obsahu. Za nesprávné 

považuji pojmenování dvou základních částí: To, co autorka nazývá "Teoretická část", 

je podle mého názoru popis metodologie, a to, čemu říká "Praktická část", je již 

zmiňovaný přehled vývoje komunikačních médií, založený nikoli na praktické činnosti, ale 

na studiu textových pramenů. 

Zvolil/a autor/ka vhodné zdroje odpovídající zadání práce (počet, kvalita, 

aktuálnost)? Cituje korektně použité zdroje? 

Citace zdrojů jsou v souladu s ISO 690, jejich aplikace v práci je korektní a srozumitelná. 

Cenné je vytvoření dvou variant metadat pro shromážděné zdroje - kromě ISO 690 

autorka ještě každý zdroj opatřila metadaty podle schématu Dublin Core. Za drobné 

odchýlení od obvyklého úzu považuji uvedení všech typů zdrojů pouze v elektronické 

příloze - literatura užitá a citovaná v práci mohla být uvedena v tištěné verzi. 

Zvolil/a autor/ka vhodné metody odpovídající zadání práce? Jsou použité metody 

dostatečně podrobně a přesně popsány? 

Autorka používá vhodné metody a v kapitole 3 je zdokumentovala. K uvedeným údajům 

mohla ještě doplnit časové údaje (kdy byl sběr údajů zahájen, ke kterému datu byl 



ukončen, zajímavé by byly i údaje o časové náročnosti zpracování popisu a obsahové 

charakteristiky zdrojů). 

Přináší práce nové poznatky, případně návrhy řešení v rámci tématu stanoveného 

zadáním? 

Za základní přínos autorky považuji kvalifikovaný výběr relevantních zdrojů, jejichž volbu 

dokázala srozumitelně zdůvodnit. 

Jaká je stylistická úroveň textu práce? 

Na textu práce je znát prozatímní nezkušenost autorky s psaním odborných textů, občas 

se vyjadřuje poněkud těžkopádně. Její snaha o stručné podání vlastních myšlenek místy 

sklouzne k přílišné lapidárnosti a čtenář postrádá důkladnější zdůvodnění (např. v tvrzení 

o Wikipedii na s. 15). Úprava je v souladu se standardy formální úpravy odborných textů, 

rušivě působí pouze tečky za desetinným číslováním kapitol. 

Je doprovodný materiál (např. tabulky, obrázky, grafy) vhodně začleněn do textu a 

správně označen? 

Autorka se vzhledem k charakteru práce rozhodla podle mého názoru správně 

elektronické komponenty shromážděného materiálu poskytnout čtenáři v elektronické 

podobě na přiloženém DVD. Vzhledem k tomu, že mám přístupová práva ke kurzům 

v systému Moodle VOŠIS, jsem mohla při čtení textu práce sledovat zdroje a řešení 

popisovaná autorkou, jiní čtenáři práce je ovšem budou postrádat a zřejmě by ocenili 

uvedení názorné ukázky alespoň několika záznamů zdrojů v tištěné příloze práce. 

Návrh hodnocení: dobře 

V Praze dne 9. 9. 2009 Helena Kučerová 


