
Posudek na bakalářskou práci Evy KOČIŠOVÉ ,,Množství informaCÍ 
v informační společnosti a jeho společenské důsledky" 

Předložená bakalářská práce se zabývá jedním z aspektů současného bouřlivého rozvoje 
v oblasti informačních a komunikačních technologií - problematikou přemíry informací a 
jej ich dopadů na jedince i celou společnost, a to jak v pozitivním, tak negativním směru. 
Práce má logickou strukturu, výklad je postupný, přesvědčivý a srozumitelný (aniž by 
docházelo k nemístné simplifikaci). V argumentaci autorka prokazuje jak orientaci v literatuře 
a schopnost s informacemi pracovat, tak schopnost vyvozovat závěry a formulovat vlastní 
komentáře. Z hlediska sociologického pohledu na věc jsou zmíněny všechny podstatné 
souvislosti. Seznam literatury je bohatý, včetně literatury zahraniční. Formální kultura práce 
je na vysoké úrovni; autorčina čeština je čtivá a bez překlepů. 

Některé konkrétní kritické připomínky: 
str.5: citát D.Bella na začátku práce je trochu problematický (i když odhlédnu od toho, 
že začínat práci relativně dlouhým cizím textem nemusí být nejlepší) - patrně 

zkracování citace způsobilo určité nejasnosti ohledně problémů, které musí společnost 
zvládnout, jejich řazení i obsahu; vazba Bellova citátu na další autorčin text není tak 
zcela zřejmá, 
str. 5: u zpracování cizojazyčného textu se má automaticky za to, že překlad je autora 
práce, 
proč autorka používá dvojí způsob citace (v závorce v textu i pod čarou)?, 
str. 8: odkud jsou přejaty informace o Schrammově příkladu?, 
str. 9 a některé další: u konkrétních údajů musí být vždy uveden konkrétní zdroj (i se 
stránkou), 
str. 1 0111: u Patočkovy práce by bylo zajímavé uvést dobu vzniku textu, 
str. 15: citát Wienera (z druhé ruky) je mottem na závěr, nebo shrnující definicí? 
(mimochodem, jde o Anthonyho nebo Norberta?), 
str. 33: názvem grafu je pouze první věta, druhá věta by měla být uvedena v textu, 
event. jako vysvětlivka, 
str. 40 a další: jestliže autorka používá v dané kapitole média ve smyslu masová 
média, bylo vhodnější používat zavedenou zkratku "masmédia", 
str. 50: ze sborníku Saka autorka cituje zřejmě z článku Skalkové, což není z odkazu 
zcela jasné. 

Závěr: Předkládanou bakalářskou práci považuji za velice solidní text, který splňuje všechny 
požadavky na tento typ prací kladených a proto ji zcela jednoznačně doporučuji k obhajobě 
s předběžnou klasifikací výborně. 
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