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l. YZTA§ §ťHvÁL§NÝcI{ rnzi A VÝ§L§nF{É paÁcr kIiknutim" brané hodnoceni
Odpot,idá

I sehvál*njm
i teeini
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v práci zduvodněné
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KSM§N"IÁŘ {slovni hodnoceni vatahu iezi a prác*, pfipadně konkrétni popis lrlavnich výlek}
Práce plně odpovidá tezím a uceleně popisuje proberrratikrr trhu elektroni*kých knih v Čcsk* republiee. §pučasně
se věnuje také popisu technr:logii, které je *utnó vy*uiivat pr* §teti elektrnnických knih, takže si čtenář uwoři
k*mplexni přehled * trhu. Niemdně se práce drbec nevěrtrrj* vla*trrimu pťů€§§u připraw el*ktronickó knihy, což
lze *hápatjako drobný nedostatek.

2. ItůbNsC§Ni oB§ÁHu vÝ§LaDNÉ *pÁcg
VyplňujtečíslicínqŤká}et-2*]":_{_X:ý!p_rnq:slryl_S,sb$f3obró*dostatečrré*nedcrslatečné

--..---...].;:..a-Hrrdnoceni rnantkr:u i

avťru

KOb,{§}JTÁŘ {slovni hodnoceni obs*hu výsledné práce, připadnč konkrétní popis hlavnich výtek}
Práce je zpracována spiše žurnaiisticltry, crbsahu,je veiké r*nažsfvi sl*l,niho hodnoceni a ci*tů. V práci je nréně
detailnihcr ťakt*grafickéhcl mat*riálu v podobě konkr*nich čisel - to al* odpovít{á siudijnimu zamčřeni studentky
a nelee to *hápat_iakc chybu

3. §$aNoC§NÍ K§§§ČNř ropcpY }Ý§L§§xn rnÁcp
velmi dobré -- dobré
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?.3 j žvládnuť zvolené t*chni

tečisltci na škale l - J - 3 - 4 --5 (vvborne-v€lmt dostatečn nedostatečné
Hodrrocení známkou

3. t struktura práce 1

J.l Funkčnost a Břiměřen*st poz*ámkovélro aparátu a *dkazu l
7,

3.4

§održeni cit*čni nůríny {§okud §§ v t§xtu opakovaně objevují pasáže přejaté
bee rldáni zdr*je, h*dnoťte §t§pněm 5. Pokud v t*Kí§ zjistite přejatd pasaže
vj,dávané neopr*vn§ně áutorem za viastní zjištěni, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,edůvoCněni "- 

pfipadě nedoparuče*i" navrh*ěte, aby
p.c§r*
Jaxykuvá a stylistická úroveň práce {pokud je opakovaně poru§ovárra platná
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XOtr.r.Xr,q.Ř {sl*vnr h*d**ceni p*d*by- vÝi;l*rJn* práce. případnó k*rrkretni p*pis lTlar,ltich vÝteki
Frác* jt zpracována p*člivě po ťonnal*í i.iairvkirvó strálrr:e Y texlil je rriinin:um překl*pri, stlli*liku lze
považova{ za velnri dabrorr. L*gická str-nktura práce umaĚni čtenáfi pcchtrpit ;Epracnvávancru problematikr"i.

4. §llí{NUJicí xelnmitqrÁŘ xnnxsT.ř'ř§L§/KV {*cikove h*dnr:ee*i r,,ýsledrré prác*. j*jí silnd a slebé

silánky, půvrrdnclsí zpracováni térirat* apod, )
Pr:áci řradrrotirn j*ko vÝhonrotl,
Silt* st1ánkv: p*e li*pení zplacclvávané pr*bl*rnatik1l a výb*rné upracrlvání tématu, §lruktura a leigičnost iiráce,
zpracrivfuti podktadů
§lalr* stránky. není zpraccvána probienl§tike připravv kni}r. pravrlěpoti*bn* bv bvlo vltcleinó v ránrci prace

zříeť*vať problenrati}irr pirátství knilr
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